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   РЕШЕНИЕ  

 

                               № 285 

 

       гр. С***, 27.07.2017 г. 

 

            КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, Трети специализиран заседателен състав по чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.), в състав: 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С.А. 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:  А.М., 

                         И.С.                                                                  

                                                                                                               

разгледа докладваната от А.М. в преписка № 137 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:                              

Производството по преписка № 137/2013 г. е образувано с Разпореждане № 

312/07.05.2013 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз основа на 

жалба с вх. № 44-00-1424 от 02.04.2013 г. по описа на КЗД подадена от А.Б.Р. от гр. Д*** 

срещу „Ч** Р**Б**” АД – район В***. 

С оглед изложените в жалбата факти и обстоятелства за осъществена дискриминация 

по признак „лично положение“, преписката е разпределена за разглеждане от ТРЕТИ 

специализиран постоянен заседателен състав. 

Жалбата отговаря на изискванията на  чл. 51 от Закона за защита от дискриминация 

и съставлява годно правно основание за образуване на производство. Не са налице 

отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането на жалбата и 

произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по съществото  й. 

Жалбоподателят А.Р. сочи, че живее в квартал на гр. Д***, обл. В***, който според 

изложеното, бил с преобладаващо ромско население. В депозираната пред КЗД жалба 

същия твърди, че електрическите табла, в които са поставени електромерите на жителите в 

квартала, в който живее са разположени по електрическите стълбове, на височина повече от 

5 метра. Това според жалбоподателя прави невъзможни периодичните проверки на 

показанията от потребителите, за консумираната от всеки  един ел.енергия. Рангелов счита, 

че това по своята същност е неравно третиране, по отношение на останалите квартали в 

града, където електромерните табла са разположени на височина едва около 1.50 м. и 

жителите не се сблъскват с подобно затруднение при проверка.  

Формулираните искания към КЗД са да се произнесе съобразно правомощията си.  

По преписката е проведено проучване по реда на чл.55- чл.56 от ЗЗДискр. , въз 

основа на което са конституирани следните страни по преписката: 

1. А.Б.Р., в качеството на жалбоподател, с адрес за призоваване: гр. Д*** **, ул. 

„В*** Л***“ № *; 

2.„Ч** Р**Б**“ АД, с ЕИК *******, представлявано от членовете на управителния 

съвет Д.Р. и С.А.,  в качеството на ответна страна, със седалище и адрес: гр.С***, бул. 

«Ц***»  № *; 

3. Комисия за енергийно и водно регулиране, представлявана от председателя И.И., 

заинтересована страна по препсиката, със седалище и  адрес за призоваване: гр. С*** - **, 

Бул. «К***»  №  *; 
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Ответната страна по преписката „Ч** Р**Б**“ АД оспорва подадената от А.Р. жалба, 

като счита същата за недопустима. Изложено е мнение за липса на неравно третиране 

поради липса на сравнимо сходно положение. 

Пояснено е, че мярката по монтиране на ел.табла на височина над 5 м. се предприема 

единствено на места, при които са констатирани по безспорен начин  значими загуби на ел. 

енергия поради кражби и неправомерни присъединявания или въздействия върху 

елементите на ЕРМ в това число СТИ. Отбелязва се, че посочената мярка не се предприема 

на места при които липсват загуби на електричество или загубите са относително 

незначителни, независимо от  етноса, религията, и убеждения та на клиентите, поради което 

според ответната страна сравними и сходни ще са условията за клиентите, които населяват 

две или повече населени места, квартали, махали и др., в които липсват загуби на 

електричество в следствие на кражби и т.н. В тази връзка се посочва, че затруднения достъп 

до СТИ се явява обективно оправдан с оглед законовата цел, а именно ограничаване 

кражбите на ел.енергия с цел обезпечаване сигурността, непрекъснатостта и качеството на 

електроснабдяването. Заявява се, че практиката се прилага само на местата за които е 

необходимо, при съобразяване на обективните критерии на чл. 27, (2) от Общите условия на 

„Ч** Р**Б**” АД. 

Наред с горепосоченото се пояснява, че кражбите  на електричество и 

неправомерните въздействия върху ЕРМ се осъществяват посредством най-разнообразни 

технически средства и механизми, някой от които твърде опасни за живота и здравето на 

хората, които ги извършват, както и за имуществото (електрическите уреди) на  всички 

абонати по електропреносната мрежа.  

Относно претенцията на жалбоподателя, че е лишен от възможност за извършване на  

периодична справка на показанията за консумираната ел.енергия, „Ч** Р**Б**” АД заявява, 

че клиентите не са лишени от тази възможност, защото в закона се съдържат достатъчно 

корективи на посочената мярка, като монтиране на контролно СТИ на място по избор на 

клиента (чл.17, т.6 от Общите условия) и/или задължението на разпределителното 

дружество да осигури за своя сметка достъп за визуален контрол до недостъпното СТИ в 3-

дневен срок от подаване на искане на съответния клиент и др.  

На следващо място ответната страна твърди, че от изложеното в жалбата, не става 

ясно, дали жалбоподателя претендира, че е лично дискриминиран или твърди 

дискриминационен подход към конкретна обществена група и в случай, че се приеме 

втората хипотеза, следва да се отбележи липсата на доказателства за редовно учредена 

представителна власт в негова полза. 

Заинтересованата страна по преписката Комисия за енергийно и водно регулиране, 

представлявана от председателя И.И. излага подробни съображения по повод на подадената 

жалба, като отбелязва, че съгласно разпоредбата на чл.120 от Закона за енергетиката 

електрическата енергия, използвана от потребителите, се измерва със средства за търговско  

измерване – собственост на преносното или на съответното разпределително предприятие. 

Допълва се, че в съответствие със законовата делегация по чл. 120, ал. 2 от ЗЕ и Наредба № 

6 за присъединяване на производителите и потребители на електрическа енергия към 

преносната и разпределителните електрически мрежи, текста на чл. 28 предвижда, че 

средствата за търговско измерване на ел.енергията се осъществява чрез електромерите, 

собственост на разпределителното предприятие и се доставят, монтират и поддържат от и 

за негова сметка. Електромерите се поставят в електромерните табла, които се монтират до 

или на границата на имота на потребителя на място, определено от разпределителното 

предприятие. Обяснява се, че правото на потребителя, е установено в чл. 10, ал. 1 от 

Правилата за измерване на количеството ел.енергия, приети от ДЕКЕВР с Решение № П-1 

от 10.04.2007 г. да упражнява контрол върху показанията на средствата за търговско 

измерване с гарантирано от редица мерки, прилагани от електроразпределителното 

предприятие. 
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Заявява, че според чл. 27 от Общите условия на договорите за използване на 

електроразпределителната мрежа на „Ч** Р**Б**“ АД, средствата за търговско измерване 

се разполагат така, че клиентът да има възможност за визуален достъп до електромера си. 

Според становището поставянето на електромерните табла на определена височина е 

способ, използван от електроразпределителното предприятие, за защита на средствата за 

търговско измерване срещу неправомерен достъп и въздействие, водещи до повреждане на 

устройствата и промяна на показателите. Всичко това води до ползване на електрическа 

енергия, без същата да се отчита и съответно заплаща от потребителя. 

След приключване на проучването по преписката съставът е дал възможност на 

страните да се запознаят със събраните по преписката материали. В хода на откритото 

заседание проведено на 18 март 2014 г. , предвид преюдициално запитване до СЕС на 

Административен съд С*** – град, по адм. Дело 6150 от 2012 г. във връзка с обжалване на 

решение на КЗД, постановено по пр. 258/2012 г. Трети състав на КЗД е постановил спиране 

на производството по преписка № 137/2913 г. С решение №436/02.11.2016 г. на КЗД, 

производството по преписката е възобновено. 

В хода на проведените открити заседания по преписката, по искане на ЧЕЗ „Е*** 

Б**” АД, съставът е допуснал назанчването на експертиза от външен експерт, със 

специализирани познания в областта на електрическите мрежи, който да който да 

даде  отговор на поставените от ответната страна въпроси отразени в становище № 90-20-

14/06.04.2017 г. В хода проведеното на 16.05.2017 г. открито заседание, съставът е счел 

преписката за изяснена от фактическа и правна страна и е обявил за решаване.  

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

писмени доказателства, обясненията на страните, изслушани в хода на проведените 

открити заседания, Трети специализиран постоянен заседателен състав прие за 

установено следното: 

Между страните няма спор, че жалбоподателя А.Б.Р.е клиент на ЧЕЗ „Е*** Б**” АД 

и обитава квартал на гр. Д***, обл. В***, който според изложеното в жалбата е с 

преобладаващо ромско население.  

В случая, страните не спорят, че на улицата, на която живее жалбоподателят към 

момента на образуване на производството пред КЗД са били поставени СТИ на трудно 

достъпна височина, над 1.50 см., която е затруднявала визуалния контрол за проверка на 

изразходвана електроенергия. След извършен оглед на място на 02.04.2017 г. от външния 

експерт доц. д-р инж. Валентин Генов Колев е установено, че всички ел. табла със СТИ са 

монтирани на височина 1,5 м. като захранващите кабелни линии са монтирани в специално 

изработени за целта стоманени тръби, което е направено с цел ограничаване на 

интервенцията от страна на потребителите върху СТИ. Ответната страна поддържа доводи, 

че монтирането на средствата за търговско измерване (СТИ) на трудно достъпна височина  

и захранващите ги електропроводи от разпределителното дружество е наложена, поради 

множество кражби водещи до загуби за дружество.  

Не се спори, че с посочената мярка се ограничавала и предотвратявала опасността за 

живота и здравето на гражданите, в това число - тези които неправомерно въздействат 

върху ЕРМ.  

От данните по преписката става ясно, че този подход от страна на 

електроразпределителното дружество - монтиране на СТИ на трудно достъпна височина, 

касае места, за които дружеството отчита неправомерно присъединяване, кражби и  загуби. 

От представената и приета по преписката експертиза на външния експерт1 изготвена от доц. 

д-р инж. Валентин Генов Колев2 се изясняват следните обстоятелства: 

                                                 
1 Поискана от ответната страна, допусната в открито заседание, проведено на 23.03.2017 г..    
2 Доцент по научната специалист „Техника на 

високите напрежения", Катедра „Електроенергетика". Преподавател в Електротехнически 

факултет при Технически университет – С. 
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Според мнението на външният експерт е трудно да бъдат възпрепятствани 

недобросъвестните потребители от интервенция към ел. табла, когато те са монтирани на 

нормална височина, допускаща визуален и мануален контрол.  

Външният експерт сочи, че на практика СТИ, които се използват в рисковите райони 

(райони с повишен риск от интервенция към СТИ) са статични и тяхната манипулация 

(промяна на коефициентите при измерване на ел. енергия) е възможна само от високо 

квалифициран персонал.В този смисъл възможността за пряко манипулиране ( промяна на 

софтуера) на електромера е по- малко вероятна. Практиката според външния експерт 

показва, че след отваряне на вратата на ел. табло СТИ ( електромера) се разпломбира и се 

поставят мостове и др. начини за шунтиране на токовите вериги или прекъсване на 

напреженовите. Отбелязва, че при посочените въздействия, нормалната работа на СТИ се 

нарушава и голяма част или цялото количество ел.енергия остава неизмерено. Друг начин 

за използване на ел. енергия , която не се измерва от СТИ според доц. д-р. инж. Колев е 

неправомерно прикачване към разпределителната мрежа преди СТИ. От снимки № 1 и 2 

приложени към експертизата се вижда, че с монтирането на стоманени тръби достъпът до 

захранващите линии е ограничен , но все още се наблюдават случаи на неправомерно 

присъединяване в горната част на тръбата директно на магистралния електропровод.  

От представената експертиза става ясно, че средството за търговско измерване 

(СТИ) е самия електромер, който се намира в ел. табло. В едно табло може да има повече от 

едно средство за търговско измерване (СТИ). Следователно, в отговора на таза задача 

вместо СТИ, външният експерт използва понятието електромерно табло (ел. табло). При 

монтаж на ел. табло на височина над 10 м. (трудно достъпно място) се ограничава 

възможността за неправомерно въздействие върху СТИ (електромера) и захранващите 

кабели. Отбелязва се, че при монтаж на ел. табло на нормална височина (1,5 м) се улеснява 

достъпа до него, което води до отстраняване на пломбата и интервенция върху токовите и 

напреженови вериги.  

Относно неправомерно прикачване (присъединяване) към електроразпределителната 

мрежа (ЕРМ), в това число към ел. табла, както и при неправомерно въздействие върху 

измервателните уреди, външният експерт е посочил, че се създават технически 

предпоставки и е възможно да настъпят смущения в работата на ЕРМ, като например: къси 

съединения, аварии, термично претоварване на кабелната мрежа, промяна в показателите и 

качеството на електрическата енергия, доставяна на останалите клиенти, прекъсване на 

електрозахранването, изгаряне на електроуреди и др.  

По конкретно зададен въпрос (виж задача 4 от експертизата) външния експерт счита, 

че в случай на неправомерно присъединяване към ЕРМ респективно въздействие върху 

СТИ е възможно да се наруши целостта, изолацията или защитата на съответното 

енергийно съоръжения. В такъв случай, то ставало опасно за здравето и живота на всички 

хора, които се доближат или преминат покрай него. В експертизата е отразено, че 

монтирането на СТИ на височина, до която достъпът е затруднен е годно средство за 

ограничаване неправомерните присъединявания към ЕРМ и посегателства върху СТИ. 

В заключение външният експерт е изразил мнение, че СТИ, което може да осигури 

ограничаване на посегателствата е такова с дистанционно отчитане и ограничен достъп. В 

такъв случай трябвало да има софтуер или оператор, който да следи поведението на СТИ и 

да реагира незабавно чрез дистанционно изключване и др. Тези технически средства били 

развити през последните години и тяхното внедряване изисквало значителен финансов и 

кадрови ресурс от страна на дружеството. 
От заключението на външния експерт (по конкретно зададени от ответната страна 

въпроси) се установява, че поставянето на СТИ на трудно достъпна към момента е 

единствено възможна мярка, а посочените други алтернативни не са доказали своята 

ефективност.  
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Събраните по преписката доказателства не са оспорени от жалбоподателя, с оглед на 

което Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да ги кредитира изцяло.  

    В зависимост от защитения признак, на който се основава пряката дискриминация, 

съществуват различни стандарти по отношение на това дали може да бъде оправдана с 

преследването на законна цел, пропорционалност, систематичност и съгласуваност на 

средствата, установени с постигането й, дори случаят да не попада в изключенията по чл.7 

от ЗЗДискр. Правилото за равното третиране предвижда, че лицата, които са в сходно 

положение, следва да бъдат третирани по еднакъв начин, а не да са обект на 

по-неблагоприятно третиране единствено поради факта, че притежават определена 

характеристика, която е „предмет на защита“. Такова по-неблагоприятно третиране се 

нарича „пряка“ дискриминация. 

Трети  специализиран постоянен заседателен състав, следва да посочи, че принципът 

на недискриминация забранява различното третиране в сходни ситуации и еднаквото 

третиране в различни ситуации, освен ако това различно третиране е обективно оправдано 

и използваните средства са пропорционални на преследваната цел. В определени случаи 

обаче, с цел да се постигне реално и пълно равенство формалното равенство може да бъде 

нарушено. 

Наред с това Глава първа от ЗЗДискр. регламентира общите положения в 

съответствие с които не представляват дискриминация специалните мерки в полза на лица 

или групи лица в неравностойно положение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, които 

са разработени и приети с цел изравняване на възможностите, доколкото и докато тези 

мерки са необходими (чл. 7, ал. 1, т. 14).  

 С оглед предмета на спора разглеждан пред КЗД, трябва да изясни въпроса дали 

приетите мерки от „Ч** Р**Б**” АД представляват изключение от забраната за 

дискриминация. Именно при преценката на мерките, предприети за преодоляване на 

неравенството, стои концепцията и за „пропорционалността“, т.е доколко мерките 

премахват съществуващото неравенство; дали могат действително да намалят това 

неравенство и дали избраните средства и тяхното въздействие не прекрачват предела на 

тяхната необходимост. 

В настоящият случай акцентът би следвало да е върху това, дали избраните средства и 

тяхното въздействие не прекрачват предела на тяхната необходимост. Във фокуса на 

преценката на тази мярка обаче е запазване живота и здравето на неопределен брой лица, а 

като последица ограничаване от неправомерно въздействие върху СТИ (електромера) и 

захранващите кабели. Тук следва да се държи сметка, че предприетата мярка касае опазване 

целостта и на преносната мрежа, а от там доставяне на услугата до всички потребители на 

дружеството. Наред с горното следва да се държи сметка, че ответната страна е доказала, че 

тази практика е обоснована и поради множество неправомерни присъединявания, 

посегателства и манипулации по отношение на електромери.  

От събраните по преписката доказателства ясно личи, че с тази практика се цели да се 

опазят живота и здравето на неопределен брой лица, по този начин ще се избегне и 

доставяне на услуга при по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия.  

 Анализът на доказателствата сочи, че прилаганата от страна „Ч** Р**Б**” АД мярка е 

обективно оправдана и преследва легитимна цел. Като доставчик на услуга „Ч** Р**Б**” 

АД има задължения спрямо своите клиенти, като с тази мярка се опазват и техните права и 

законни интереси. За пълнота на мотивите настоящият състав следва да посочи, че 

ответната страна е доказала  (в условията на пълно и главно доказване), че поставянето на 

СТИ на трудно достъпна височина на адреса на жалбоподателя ул. „В***“ № *, гр. Д*** се 

дължи на посегателства и манипулации по отношение на електромери. Ето защо следва да 

се приеме, че към проценият период това е единствен възможен вариант, а избраните 

средства не прекрачват предела на необходимост. При така изяснените обстоятелства, 

съставът приема, че спрямо А.Р. не е налице по-неблагоприятно третиране по признак 
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„лично положение“ в сравнение с други коректни потребители обитаващи други части от 

същото населено място. Настоящия състав счита, че местожителството е част от 

персоналната сфера на гражданина и попада в признака „лично положение”. 

Воден от гореизложеното, ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация.  

 

     Р Е Ш И : 

 

УСТАНОВЯВА на основание чл. 65 от ЗЗДискр., че „Ч** Р**Б**” АД с 

ЕИК:130277958, представлявано от членовете на управителния съвет Д.Р.и С.А., със 

седалище и адрес на управление: гр.С***, бул. „Ц***“ №* не е извършило нарушение на 

забраната за дискриминация  по смисъла на чл.4, ал.2. и ал. 3 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, 

ал.1 от ЗЗДискр. на основата на признак „лично положение“ спрямо А.Б.Р.от гр. Д*** **, 

ул. „В*** Л***“ №*. 

 

УСТАНОВЯВА на основание чл. 65 от ЗЗДискр. че „Ч** Р**Б**” АД   ЕИК:***,, 

представлявано от членовете на управителния съвет Д.Р.и С.А., със седалище и адрес на 

управление: гр.С***, бул. „Ц***“ №* не е извършило нарушение на чл. 37. ал.1 от Закона за 

защита от дискриминация спрямо жалбоподателя А.Б.Р.от гр. Д*** **, ул. „В*** Л***“ №*. 

 

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-1424 / 02.04.2013 г. подадена от 

А.Б.Р.от гр. Д***. 

 

Настоящото решение е постановено при участието на заинтересованата страна 

Комисия за енергийно и водно регулиране, представлявана от председателя И.И.. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на 

териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто 

район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.  

 

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

                                               / С.А. /                               

  

                    

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

 

                                                                                                            / А.М. /            

             

 
            ……………………………………  
 

              / И.С. / 

     


