
 

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                      № 265 

 
                                        гр. София, 25.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С. 

                                                          ДОКЛАДЧИК: З.Д. 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: Б.Х.    

на свое закрито заседание разгледа докладваната от С.Й. преписка № 917 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация  ( КЗД) 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 № 917/2019 г. е образувано с разпореждане № 2343/27.12.2019г. 

на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с вх. № 16-20-

1226/30.10.2019г. и допълнение към нея с вх. № 16-20-1516/29.11.2019г.,  подадена от „К.“ ООД, 

представлявано от В.Б.Й. и М.П.К., чрез адв.  К.Т. – *АК. 

 Предвид оплакванията за по-неблагоприятно третиране при условията на равнопоставеност 

на пазара на електроенергия по чл.94а, ал.2 от ЗЕ и Директива 2009/72/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 13.06.2009г., преписката е разпределена за разглеждане от AD HOC 

заседателен състав. 

  Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането на 

жалбата и произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по същество. 

Надлежни страни по преписката са: 

1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ : 

1.1. „К.“ ООД, представлявано от В.Б.Й. и М.П.К., чрез адв.  К.Т. – *АК. 

2.ОТВЕТНА СТРАНА : 

 2.1 „Е.“ АД, представлявано от Р.Л. и А.К., с адрес: гр. В.***.               

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

на евентуалното нарушение се състои в следното: 

Жалбата е относно неизпълнение на лицензионни и договорни задължения /договор за 

достъп и пренос на ел. енергия, при публично регламентирани общи условия/ от „Е." АД. 

/електроразпределително дружество монополист на територията на Североизточна България на 

пазара на ел. енергия/, за осигуряване на достъп за визуален контрол върху показанията на 

средствата за търговско измерване /чл. 46, ал. (1) от Общи условия на договорите за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на „Е." АД/ и достъп до АП 

/автоматичен предпазител/, на монтирани електромери с абонатни номера: *** и *** за обект: 

хотелска база за конферентен туризъм, находящ се на адрес: гр. Т., ***, възможност за реална, 
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нееднократна проверка и контрол от страна на потребителя на обществената услуга за снабдяване 

с ел. енергия/. 

Излагат се твърдения за неравноправно третиране на „К." ООД спрямо останалите 

потребители на ел. енергия /стопански и битови/, присъединени към електроразпределителната 

мрежа на „Е." АД на територията на Североизточна България, невъзможност за осъществяване на 

какъвто и да е реален визуален контрол от клиента му /нарушаване на принципите на 

равнопоставеност, съгл. чл. 94 ЗЕ и Директива 2009/72/ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета 

от 13 юли 2009г. относно общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия/. 

В жалбата се излагат и оплаквания за злоупотреба с господстващо положение от страна на 

дружеството монополист „Е." АД и използване на нелоялни търговски практики, както и 

дискриминационни такива на дружеството лицензиант „Е." АД - за продължавано осъществяване 

на дискриминация /пряка или непряка/, изразяваща се в монтаж на 2 бр. СТИ по начин, 

възпрепятстващ реалното упражняване на договорно право на клиента му за разлика от други 

стопански потребители на регулиран и свободен пазар на eл. енергия. 

Моли Комисията да извърши проверка за нарушения по чл. 21 от ЗЗК и др. от ЗЗК, вкл. и във 

връзка с факта, че клиента му е на свободен пазар на ел. енергия с дружество конкурент на търговец 

от групата на Е., за претърпени имуществени и неимуществени вреди, пряко свързани с 

извършваната от клиента му стопанска дейност. 

Моли за отговор на следните въпроси на неговия доверител: 

1. Какви са установените нарушения от КЕВР на ЗЕ, ПИКЕЕ, Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и на| действащите общи условия от страна на 

дружеството монополист „Е." АД? 

2. Какви са установените нарушения на ЗЗП? 

3. Какви са установените нарушения на ЗЗК? 

4. Какви са установените нарушения на ЗЗДискр? 

  Приложени са доказателства. 

В изпълнение на правомощията си по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилата за производство пред 

Комисията за защита от дискриминация докладчикът е извършил проверка на редовността на 

жалбата и е констатирал нередовности, които се явяват пречка за стартиране на производство за 

защита от дискриминация.   В тази връзка с  изх. № 16-20-1408/19.11.2019 г. по описа на КЗД, до 

жалбоподателя е изпратено указателно писмо, с което същият е информиран, че подаденият от 

него инициативен документ и допълненията към него не покриват изискванията на чл. 51, ал.2, 

т. 3 и т.4 от ЗЗДискр. На жалбоподателя е указано, че  в 7 /седем/ дневен срок от получаване на 

уведомлението следва да изпълни дадените му указания и да  приведе инициативния документ в 

съответствие с тях. Разяснено му е, че при неизпълнение на тези указания производството по 

преписката  ще бъде прекратено.  

С вх.№ 16-20-1516/29.11.2029г. адв. К.Т. прави следната уточняваща молба: 

1. Относно установяване на обективно наличен противоправен резултат за „К." ООД при 

упражняване на търговската дейност на дружеството, са налице имуществени и неимуществени 

вреди, вследствие на дискриминация по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. 

2. Относно систематизирането на оплакванията от дискриминация и отговор на въпросите 

кога, как и с какви действия или бездействия е нарушен принципът на равенство в третирането и 

конкретизирането на периода, предоставя следната информация, а именно, че както е описано в 

жалбата е налице продължавано осъществяване на дискриминация /пряка или непряка/, 

изразяваща се в монтирани 2 бр. СТИ по начин, възпрепятстващ реалното упражняване на 

договорно право на клиента му за разлика от други стопански потребители на регулиран и 

свободен пазар на ел. енергия. 

Проведено е проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр. 

С вх.№ 90-20-21/12.11.2020г. ответната дружество „Е.“ АД, представлявано от Р.Л., член на 

Управителния съвет представя писмено становище, в което подробно са описани извършените 

действия от страна на дружеството по отношение на жалбоподателя. 
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В допълнение сочат, че Е. АД е запознато с настоящото възражение от постъпила предходна 

жалба на „К." ООД, изпратена до дружеството и до Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР), идентична по смисъл и съдържание с приложената към писмото на КЗД. Отговор до КЕВР 

е изпратен с изх.№ 5320407/27.01.2020г., в който е предоставена информация за предприетите 

действия по изнасяне на електромерите. 

След извършена проверка от КЕВР за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая и 

предоставена информация от дружеството за предприетите мерки, с Решение №Ж-210 от 

25.03.2020 г., КЕВР е прекратил административното производство, образувано по жалбата, поради 

отпаднал правен интерес на жалбоподателя. 

Приложени са доказателства. 

Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган за осъществяване на 

превенция и защита от дискриминация, както и на контрол по прилагането и спазването както на 

специализирания Закон за защита от дискриминация, така и на други закони, уреждащи 

равенство в третирането. В тази връзка, в Закона за защита от дискриминация законодателят е 

предвидил специфични правила за провеждане на процеса пред КЗД. В рамките на 

предоставената й функционална компетентност е Комисията да следи служебно за спазването от 

всички лица, активно и пасивно легитимирани пред нея, на нормите на прилагания от нея Закон 

за защита от дискриминация (ЗЗДискр). Изискванията на закона относно задължителните 

реквизити на жалба по ЗЗДискр са изрично уредени в чл. 51, ал. 2  от ЗЗДискр., същата трябва да 

съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигналът и исканията 

на жалбоподателя пред КЗД, с оглед на компетентността на Комисията по чл. 47 от ЗЗДискр. 

Подадената жалба или сигнал, следва да се формулират под форма, която следва да кореспондира 

с изискванията на чл. 27 от АПК, приложим на основание чл. 70, ал. 1 от ЗЗДискр. и на чл. 50 и 

чл. 51 от ЗЗДискр.  Преценката за допустимост на искането, съгласно чл.27, ал.2 от АПК, е 

абсолютно процесуално задължение за административния орган във всеки един момент от 

производството. В тази връзка, дори в началото на проучването по чл.56 от ЗЗДискр., с оглед 

предоставените от жалбоподателя доказателства се установи недопустимост, съставът не следва 

да се произнася по същество. Тези обстоятелства изрично са указани на жалбоподателя, с 

адресирани до него писма, съдържащи ясни и конкретни указания за отстраняване на 

нередовности, както следва: в писмо с изх. № изх. № 16-20-1408/19.11.2019 г. по описа на КЗД 

на жалбоподателя са разяснени и последиците при неизпълнение на дадените указания, 

производството по преписката ще бъде прекратено на основание чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр. Видно 

е, че жалбоподателят не е изпълнил и конкретно даденото му указание да формулира конкретни 

искания съобразно правомощията на КЗД.  

В резултат на извършените от докладчика действия, съставът констатира, че  

жалбоподателят „К.“ ООД, ЕИК ***, не е изпълнил дадените му конкретни указания и не е 

преодолял нередовността на подадената от него жалба, да направи ясно изложение на 

обстоятелствата, с ясни и конкретни оплаквания и ясни искания към Комисията за защита от 

дискриминация, в съответствие с изискванията на чл. 51 от ЗЗДискр., които не са изпълнени. В 

случая е налице абсолютна отрицателна предпоставка за продължаване на производство пред 

КЗД.   

Жалбоподателят „К.“ ЕИК иска от Комисията за защита от дискриминация да се произнесе 

по проблем извън нейните правомощия, свързан с ревизиране действията на 

елекроразпределително дружество, изцяло от компетенцията на Комисия за енергийно и водно 

регулиране.   

Оплакванията на жалбоподателя не попадат в правомощията по чл.47 от ЗЗДискр, в 

частност КЗД да прави преценка на това дали дадено електроразпределително дружество е 

нарушило Наредба №3 от 21.03.2013г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Комисия за 

защита от дискриминация няма  право да се произнася по неуточнени сигнали и бланкетни 

искания за проверка на длъжностни лица, държавни органи и учреждения. Освен това съгласно 

чл.3, ал.2 от ЗЗДискр. сдружения на физически лица, както и юридически лица, се ползват от 
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правата по този закон, когато са дискриминирани на основата на признаците по чл.4, ал.1, по 

отношение на техния членски състав или на заетите в тях лица, а жалбоподателят е юридическо 

лице и не е навел оплаквания за членски състав или физически лица.  

В случая всички описани от жалбоподателя оплаквания не индикират за акт на 

дискриминация спрямо него, а опит за оспорване на действия на електроразпределително 

дружество по друг ред, различен от този, предвиден в ЗЗДискр.  

Воден от гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 2 от ЗЗДискр, AD HOC заседателен 

състав  на Комисията за защита от дискриминация 

 

                                                      РЕШИ: 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 917 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2019 г., образувана по жалба на „К.,“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на 

управление: гр. В., ***. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №  №  16-20-1226/30.10.2019г. по описа на 

КЗД и допълнение към нея  под  № 16-20-1516/29.11.2019г. по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2019 г., подадени  от „К.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: 

гр. В., ***. 
  

Заверен препис от настоящото решение да бъде връчено на жалбоподателя на адреса, 

посочен в жалбата. 

 

 

 
  

  
  
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….…………………... 

С.С. 

 

 

                           ЧЛЕНОВЕ: …..….……………… 

                                                                                                   З.Д. 

                                                                                                                   

              ……………………………… 

         Б.Х. 
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