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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ,  Трети специализиран постоянен 

заседателен състав по чл. 48, ал.2, т. 3 от Закона за защита от дискриминация по признак "лично 

положение", определен с Разпореждане № 778/12.08.2015 г. на председателя на Комисията за 

защита от дискриминация, с членове: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.С. 

                ЧЛЕНОВЕ:            С.ЙО.1 

                            З.Д.2  

  

изслуша докладваната от С.ЙО. преписка № 217/2016  г. по описа на Комисията за защита от 

дискриминация и за да се произнесе взе предвид следното:  

 

Производството е образувано с разпореждане № 605/18.07.2016г. на председателя на 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с вх. № 44-00-2928/10.06.2016г., 

подадена от А.М.К.с оплакване за извършена дискриминация по признак „религия“ от „М***“ 

ЕООД, представлявано от управителя Ж.П.Н.. Предвид оплакванията за дискриминация по 

признак „религия“ преписката е разпределена на Трети специализиран постоянен заседателен 

състав. 

В инициативния документ жалбоподателката А.М.К. посочва, че чрез Бюро по труда – гр. 

П*** е кандидатствала за длъжността „шивач“ във фирма „М***“ ЕООД. След получено 

насочващо писмо от Бюро по труда – гр. П***, А.К. е отишла на интервю във фирмата. Там са й 

дали възможност да покаже уменията си за длъжността шивач. П.Х.(за когото жалбоподателката 

твърди, че е съпруг на управителя Ж.Н.), който е провел интервюто с нея, й е обяснил, че освен 

като шивач ще работи и като крояч. Същият й обяснил условията на труд, като е подчертал, че в 

събота задължително се почива. Попитал  К. дали ще има възможност да работи в извън работно 

време, като я уверил, че допълнителния труд се заплаща. Жалбоподателката твърди, че разговора 

се е провел в присъствието на управителя, работниците и видеокамерите, които се намират в 

работното помещение. 

На 26.02.2016г. К. е подписала трудов договор с фирма „М***“ ЕООД на длъжността 

„шивач“, със срок шест месеца в полза на работодателя.  

                                                 
1  На основание Заповед № 12-11-523/08.06.2017 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация А. Д., 

С.Йо. замества С.А. като докладчик на Трети заседателен състав в откритото заседание по преписка № 217/2016 г. 

на22.06.2017 г., когато е обявена за решаване. Заповедта е приложена към протокола от открито заседание. 
2  На основание Заповед № 12-11-571/21.06.2017 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация А. Д., 

З.Д. замества А.М. като член на Трети заседателен състав в откритото заседание по преписка № 217/2016 г. 

на22.06.2017 г., когато е обявена за решаване. Заповедта е приложена към протокола от открито заседание. 
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К. твърди, че още в началото е усетила, че нямат голямо желание да работят с нея и в 

разговор с П.Х. е споделила, че е мюсюлманка. Той й отговорил, че са предполагали. 

Жалбоподателката твърди, че му е предложила, ако за него това е проблем, да я освободи.  

На 31.05.2016г., 30 мин. преди края на работния ден П.Х.й е заявил, че желае да прекрати 

трудовия й договор и я попитал дали ще подпише заповедта за освобождаване. А.К.е отказала да 

подпише заповедта за освобождаване, защото счита доводите му за неоснователни. 

Жалбоподателката твърди, че е изпълнявала трудовите си задължения лоялно, коректно и 

добросъвестно. При връчването й на заповедта за освобождаване, А.К.е разговаряла с управителя 

на „М***“ ЕООД Ж.П.Н., при който разговор последната е споделила, че се справя с шиенето 

много добре.  

К. твърди още, че е била обвинявана от П.Х., че не извършва служебните си задължения 

качествено. Според изложеното в жалбата П.Х.и една от колегите на жалбоподателката са й 

казали насаме, че трябва да работи по-бързо и да си дава зор. 

В жалбата се твърди още, че П.Х.е казал на А.К.пред колектива, че трябва да се научи да 

говори български. При изказване на мнение по дадена тема от страна на жалбоподателката, тя е 

получила следната забележка от своя колега: „Я млъкни, че ме дразниш!“. 

Жалбоподателката споделя, че не е била осведомена, че когато го няма П.Х., работниците 

сами си плащат тоалетната хартия и сапуна, които пари после се възстановяват. Когато попитала 

Х. кой плаща тоалетната хартия, същият й отговорил: „Досега аз плащах, но отсега нататък ти 

ще я плащаш, че и сапуна“. 

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

производство и да установи налице ли е дискриминация по признак „религия“, да постанови 

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

наложи предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки. 

 

В производството са конституирани следните страни: 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛ:  

            А.М.К.., с адрес: гр. Б*** **, ул. „Н*** В***“ № *;        

            ОТВЕТНИ СТРАНИ:  

            „М***“ ЕООД, ЕИК ******, представлявано от управителя Ж.П.Н., със седалище и адрес 

на управление: гр. П***, ул. „Б***“ № *, ет.*; 

П.П.С., в лично качество, с адрес: гр. П***, ул. „Б*** Г***“ № *, ет.*. 

           

Комисията намира жалбата за допустима с оглед сезирането на административния орган в 

срока по чл. 52, ал. 1 от ЗЗДискр. Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, 

възпрепятстващи образуването на производство и разглеждане на жалбата по същество. По 

преписката е проведено проучване по реда на чл. 55 и следващи от ЗЗДискр.  

Депозирано е писмено становище с вх. №16-20-151/01.03.2017г. от „М*** ЕООД“, 

представлявано от управителя Ж.П.Н., чрез пълномощника им ЙО.Д.Г.. В становището се 

заявява, че твърденията направени от жалбоподателката А.М.К.са неоснователни и неверни. 

Твърди се, че трудовият договор е бил с шест месечен срок на изпитване и същият не е прекратен 

поради религиозни причини и не е извършена дискриминация на религиозна основа. Като 

причина за освобождаването на К. се изтъква факта, че тя системно не се е справяла с работния 

процес и поради това го е забавяла. Налагало се е постоянно да бъде наблюдавана и подпомагана 

от други служители и да й се обяснява как да извършва възложените й задачи. Работодателят 

твърди още, че едни и същи работни операции са й били показвани и обяснявани многократно и 

въпреки всички опити да бъде обучена как да движи работния процес К. не възприемала и това 

забавяло работния процес на другите работници. Като доказателство прилага и моли да се 

приеме писмена декларация от пряко подпомагащия жалбоподателката работник. 

Дружеството ответник счита за абсолютно неверни твърденията относно липсата на 

тоалетна хартия и сапун. Посочва, че поради малкия обем на фирмата, същата няма щатен 
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домакин и действително практиката е когато поради отсъствие на управителя и пълномощника се 

привършат тези консумативи, те да бъдат закупувани от работещите и сумите да им се 

възстановяват. 

„М*** ЕООД“ предоставя следните документи и моли същите да бъдат приети и 

приобщени като доказателства по преписката: 

- Декларация от М.С.Г., служител във фирма „М*** ЕООД“ до КЗД; 

- Копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с вх. 

№14388163002922/25.02.2016г.; 

- Копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с вх. 

№14388163008098/01.06.2016г.; 

- Копие от заповед №002/31.05.2016г. за прекратяване на трудовото правоотношение с 

А.М.К..; 

- Копие от протокол на „М*** ЕООД“ от 31.05.2016г.; 

- Копие от трудов договор №008/25.02.2016г. на А.М.К..; 

С писмо вх. №16-20-166/09.03.2017г. „М*** ЕООД“ моли КЗД да бъдат включени като 

свидетели в режим на довеждане следните лица: Л.К.М., Т.П.Г. и М.С.Г..  

По преписката е проведено едно открито заседание на 22.06.2017 г. На страните е дадена 

възможност да водят помирителна процедура по чл.62 от ЗЗДискр., но същите не са се 

възползвали от същата. Конституирана е нова ответна страна – П.П.С., в лично качество. 

Изслушани са свидетелските показания на М.С.Г. и Л.К.М.. Съставът е счел, че преписката е 

изяснена от фактическа и правна страна и е обявена за решаване.   

След като прецени събраните по преписката писмени и гласни доказателства 

поотделно и в тяхната съвкупност, Трети специализиран постоянен заседателен състав 

приема за установено от фактическа и правна страна:  

Жалбоподателката А.М.К.е сключила трудов договор № 08/25.02.2016 г. с „М***“ ЕООД, 

на основание чл.67, ал.1, т.1 във вр. с чл.70 от КТ, за длъжността „шивач“, със срок на изпитване 

6 /шест/ месеца в полза на работодателя. 

Установи се, че преди изтичане срока на изпитване, със Заповед № 02/31.05.2016 г., на 

основание чл.71, ал.1 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на жалбоподателката, 

считано от 01.06.2016 г. Заповедта е връчена при отказ за получаване пред четирима свидетели.  

В случая следва да се отбележи, че чл.70 от КТ дава правната възможност, когато се 

назначава служител, същият да бъде проверен как ще се справи с естеството на работа. 

Договорът със срок за изпитване, какъвто е и сключеният между ответното дружество и 

жалбоподателката А.М.К.., по смисъла на закона има следната особеност - докато тече срокът за 

изпитване, съществуването на договора е несигурно. Той не е окончателно сключен, работникът 

не е окончателно приет (арг. от чл. 71, ал. 2 и чл. 70, ал. 1, изречение 1 от КТ), а зависи от волята 

на страната, в чиято полза е уговорен срокът. Договорът със срок за изпитване може да се 

сключи само веднъж за една и съща работа в едно предприятие, за да не се държат страните в 

договорна връзка, която е неокончателна и затова - несигурна. Поради тази причина и с оглед 

целта му, е ограничен с максимален срок, прекратява се облекчено - без мотиви, предизвестие, 

дължими обезщетения от страната, в чиято полза е уговорен срокът. В срока на изпитване 

работодателят извършва преценка за годността на служителя да изпълнява възложената му 

работа, която преценка не подлежи на съдебен контрол, а до изтичане на срока за изпитване 

разполага с правото да прекрати трудовия договор без предизвестие при условията на чл. 71, ал. 

1 КТ във всеки момент от изпълнението му. Независимо в чия полза е уговорен срокът за 

изпитване, за да се прекрати действието на трудовия договор, е достатъчно писменото изявление 

на страната, в чиято полза е уговорен срокът, да достигне до насрещната страна, без да се излагат 

причините, мотивирали страната да прекрати договора. В конкретния случай  е налице трудов 

договор със срок за изпитване, който не е изтекъл към момента на прекратяване на трудовото 

правоотношение, издадена е писмена заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, 

която е връчена на жалбоподателката К. при отказ за получаването й, в присъствието на 
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четирима свидетели. Няма данни по преписката заповедта да е била обжалвана от К. по съдебен 

ред. Тук следва да се отбележи, че от липсата на мотиви в заповедта за прекратяване не следва да 

се извличат неблагоприятни за работодателя изводи, в случая – за наличие на дискриминация. 

Законът за защита от дискриминация цели установяване 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 международен договор, по 

който Република България е страна. 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. 

Неправомерният диференциран подход към дадено лице или определен кръг лица трябва да е 

обвързан от признак по чл. 4 от ЗЗДискр. 

Законът за защита от дискриминация разграничава й отделни проявни форми на това 

правонарушение, а именно тормоз, което представлява самостоятелна форма на дискриминация  

и за нея са въведени допълнителни изисквания. По смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. „тормоз“ 

е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от същия закон, 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. В хода на производството не се установи с никое от изброените в жалбата 

действия ответните страни да са създали обидна или унизителна среда за жалбоподателката, 

което е съдържанието на понятието „тормоз“ по смисъла на ЗЗДискр. Не се доказа с никакви 

доказателства твърдението в жалбата на К., че е осъществен тормоз спрямо нея от ответните 

страни, изразяващ се в „сцени на театър – меко казано“, на „жестоката меко казано гавра“ 

/цитати от жалбата/. Приложената към становището на ответното дружество писмена декларация 

и обяснение от пряко подпомагащия жалбоподателката работник по време на изпълнение на 

трудовите й задължения в дружеството – М.С.Г., свидетелства, че К. ежедневно не се е справяла 

със служебните си задължения и Гарова е трябвало да й помага да си свърши нормата, за да не се 

забавят останалите им колеги, очакващи готовата продукция от нея. 

Допуснатите в открито заседание свидетели на ответните страни - М.С.Г. /работник в 

„М***“ ЕООД/ и Л.К.М. /“оператор, залепач на детайли“ в „М***“ ЕООД/, сочат, че 

жалбоподателката не се е справяла с работата си и това е пречело на останалите в поточния 

процес на производството3, което налагало оставането им след работа, за да наваксат. Същите 

отричат да са били запознати с изповядваното от К. вероизповедание. Съобщават също, че е 

имало един случай, при който им се наложило сами да си купят тоалетна хартия и сапун, поради 

отсъствието на управителя, но след завръщането му сумата е била осребрена. Според 

показанията на двете свидетелки Г. и М., същите не са били свидетели на грубо отношение и 

отправяне на обиди от страна на ръководството – Ж.Н. и П.С.към жалбоподателката в работния 

процес. 

В хода на производството К. не е ангажирала писмени и/или гласни доказателства за 

отправените към нея реплики: „я млъкни, че ме дразниш“ – от колежката й М. и „досега аз 

плащах [за тоалетната хартия], но отсега нататък ти ще я плащаш, че и сапуна“, отправена от 

ответника П.С.. 

Следва да се отбележи също, че не всеки конфликт при и по повод на трудовоправни 

отношения между страните може да се третира като проява на дискриминация под някоя от 

формите, посочени в закона. 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. Действително  прекратяването на трудовото 

правоотношение засяга неблагоприятно жалбоподателката, но това обстоятелство за да бъде 

квалифицирано като „тормоз“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. следва да е резултат от 

основаното на защитен признак поведение на ответното дружество, което в случая не е 

                                                 
3 „.. защото ние сме оставали след работно време, за да вършим нейната работа“, Л.М. – стр.25, протокол от  

открито заседание 22.06.2017 
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изпълнено. Установи се, че жалбоподателката е съобщила единствено на ответника П.П.С., че е 

мюсюлманка, но не и на колегите си. Съставът счита, че от този факт не може да се изведе 

заключение, че е била по-неблагоприятно третирана по признак “религия“. Настоящият състав 

счита, че установените фактически обстоятелства не дават основание да се приеме, че при 

упражняване правото на труд на жалбоподателката А.К.за процесния период, да е била третирана 

от ответните страни по-неблагоприятно въз основа на някой от защитените от закона признаци, 

изброени в чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. вкл. „религия”.  

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр., след като страната, която твърди, че е 

дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е 

налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не 

е нарушен. Обратното доказване на ответната страна трябва да е пълно,  като обхваща всички 

факти, на които жалбоподателят се основава, и установи други факти, опровергаващи 

съществуването на фактите, твърдяни от жалбоподателя. Предвид гореизложеното съставът 

приема за безспорно установено, че в производството пред КЗД ответните  страни „М***“  

ЕООД и П.П.С. са ангажирали  достатъчно доказателства, съгласно чл.9 от ЗЗДискр., че 

принципът на равно третиране не е нарушен по отношение на жалбоподателката А.М.К.по време 

на действие на трудовото й правоотношение с „М***“ ЕООД. Доколкото липсват доказателства, 

които да потвърдят твърденията на жалбоподателката и при наличието на други доказателства, 

които ги напълно ги опровергават, се налага извода за неоснователност на жалбата и същата 

следва да бъде оставена без уважение.   

 

Воден от гореизложеното, Трети специализиран постоянен заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация на основание чл.64, ал.1 от ЗЗДискр.   

 

 

                                                    Р Е Ш И: 

 

 

УСТАНОВЯВА на основание чл.65, т.5 от ЗЗДискр., че ответните страни  „М***“ ЕООД, 

ЕИК ******, представлявано от управителя Ж.П.Н., със седалище и адрес на управление: гр. 

П***, ул. „Б*** Г***“ № *, ет.* и П.П.С., в лично качество /със същия адрес/, не са извършили 

дискриминация под формата на „тормоз“ по признак "религия" по смисъла на §1, т.1 от ДР на 

ЗЗДискр. във вр. с чл.5 и чл.4, ал.1  от ЗЗДискр. по отношение на жалбоподателката А.М.К.., с 

адрес: гр. Б*** **, ул. „Н***“ № *. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-2928/10.06.2016г. по описа на КЗД, 

подадена от А.М.К.., като неоснователна.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката.    

 

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:  …………………………………. 

  И.С.             

 

           ЧЛЕНОВЕ:             …………………………………… 

С.ЙО. 

 
      ………………………………….. 
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З.Д.  

 


