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      РЕШЕНИЕ 

 

              №292 

          гр. С***, 27.07.2017 г. 

 

 

КОМИСИЯЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран постоянен 

заседателен състав по чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.С. 

                      ЧЛЕНОВЕ: А.М. 

                           С.А. 

  

изслуша докладваната от А.М. преписка № 25/2016  г. по описа на Комисията за защита от 

дискриминация и за да се произнесе взе предвид следното: Производството по преписка № 

25/2016 г. е образувано с Разпореждане № 76/ 26.01.2016 г. на Председателя на Комисията за 

защита от дискриминация въз основа на жалба с вх. № 44-00-4418/ 09.12.2005 г. по описа на 

КЗД, подадена от доц. д-р Д.А.М.срещу Технически университет – гр. С***. 

Предвид оплакванията за дискриминация посочени в Разпореждане № 76/ 26.01.2016 г. 

на Председателя на КЗД по признак „лично положение“, преписката е разпределена за 

разглеждане на Трети специализиран заседателен състав. 

 

І. Конституирани страни по преписката са : 

1. доц. д-р Д.А.М., с адрес на призоваване: гр. Б*** – 2140, ул. „17***“ *, вх.*, ап. *, в 

качеството на жалбоподател; 

2. Технически университет – гр. С***, представляван от ректор, с адрес на призоваване:  

гр. С***, бул. „К***О**“ *, в качеството  на ответна страна; 

3. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, представлявана от 

изпълнителен директор инж. Р.М., с адрес на призоваване:гр. С***, бул. „Д***“ * , в 

качеството на заинтересована страна; 

Оплаквания на жалбоподателя Д.А.М..  

 В инициативния документ доц. д-р Д.А.М.твърди, че през м. октомври 2014 г. подал молба 

до ректора на Технически университет (ТУ) – гр. С*** за признаване на трудов стаж и 

професионален опит с оглед допълнително месечно възнаграждение за „клас професионален 

опит“ за работата му като физик в ЮАР и в Япония. 
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 Молбата му била отхвърлена с аргумент, че признаването на трудов стаж и 

професионален опит положен в ЮАР и в Япония, става на основание на подписани 

междудържавни договори, които уреждат и тази материя. 

 Жалбоподателят  допуска, че този отказ е основан на чл.11 от Кодекса на труда, който 

гласи: "Трудови права, придобити в чужбина, се признават в Република България по силата на 

закон, акт на Министерския съвет или на международен договор, по който е страна Република 

България.” Д.А.М. счита, че отхвърлянето на тази молба, с този аргумент, не е 

законосъобразно, като излага следните мотиви: 

В чл. 15, ал. 3. от Харта на основните права на Европейския съюз е записано: 

„Гражданите на трети държави, които имат разрешение да работят на територията на 

държавите-членки, имат право на условия на - работа еднакви с тези, при които работят 

гражданите на Съюза.“ Според жалбоподателя от този текст, въз основа на „аргумент от 

противното“ (per argumentum а contrario), следва, че не може да се отрекат такива права на 

граждани на Европейския съюз, работещи в трета държава. Взима под внимание чл. 12, ал. (4) 

т. 3, на Наредба за структурата и организацията на работната заплата, където е записано: „При 

определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит работодателят отчита и: трудовия стаж, придобит в друга държава 

членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от 

работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите 

членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно 

законодателството на съответните държави“, където държава членка според М. се отнася за 

„държава членка на Европейския съюз“.  

Жалбоподателят посочва, че международните договори, ратифицирани по 

конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от 

вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното 

законодателство, които им противоречат.“ 

Доц. М. твърди, че за тълкуване на текста от чл.11 от Кодекса на труда се обърнал към 

Институт по Български език към БАН, от които получил отговор, в който било отразено, че чл. 

11 означава, че трудови права могат да бъдат признати по силата: на първо място на закон, или 

на второ място с акт на Министерския съвет, или на трето място с междудържавен договор. В 

тази връзка жалбоподателят счита, че във връзка с неговия случай трудовите права можело да 

бъдат признати по силата на няколко нормативни актове. 

В открити заседания поддържа своята претенция за дискриминация. Пояснява,  че бил 
назначен като Главен Асистент в ТУ-С***, през 04.2014.  Твърди, че имал званието кандидат 
на физичните науки (КФН) от 1988 г. ( преди да замине за работа в чужбина през 1991г.  
където работил  като физик/инженер). 

Излага мнение, че принципно преподавател с КФН звание бива назначаван в 
Университети в България като Доцент, какъвто е бил и преди това в продължение на 10 
години в Япония. Сочи, че е Доцент в ТУ-С***, при което работната заплата на всички 
Доценти в ТУ-С*** е еднаква и фиксирана. Посочва, че работата му в ЮАР и Япония не била  
отразена и към момента на назначаването му в ТУ-С***, в т.ч и към моментана подаване на 
жалбата.  Като лице за сравнение сочил др. Д., който работел в Германия. 

Допълва, че заплатата му била твърде малка за моето положение, докато мой колега ми 
спомена преди около година за значително по-голямата му заплата като Доцент, получена при 
преминаването му от БАН в ТУ-С***, в резултат на признаването на неговия стаж по 
специалността от БАН. 

Наред с това счита, че е неравни третиран, тъй като на др. Д. е била отчетена работата 
му в Япония, а в неговия случай непризнаването на  стажа (има предвид клас прослужено 
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време) и работната заплата представлявало нарушение на Женевската Конвенция 111 относно 
Дискриминацията в Областта на Труда и Професиите от 1958 г., която е ратифицирана от 
България 

 Д.А.М.счита, че непризнаване на работата му като физик 4 години в ЮАР и 13 години 

и 9 месеца в Япония, с оглед допълнително месечно възнаграждение за клас за професионален 

опит би  представлявало нарушение на „аргумент за по-силното основание“ (Argumentum а 

fortiori): чл. 46, ал. (1) и (2) от Закон за нормативните актове, като цитира разпоредбите; на чл. 

24, ал. (1), т. 3 от Закон за развитието на академичния състав в Република България; 

приложение 1 от Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в 

Технически университет – гр.С***, в който е посочено че минималните изисквания за 

длъжността „доцент“ включват „9 публикации еквивалентни на монографичен труд и 5 

научни трудове извън горните“. 

Жалбоподателят уточнява, че през месец май 2015г. е назначен за доцент в ТУ- С***, 

като в основата на хабилитационния му труд били 11 негови публикации еквивалентни на 

монографичен труд и 11 публикации извън еквивалентните на монографичен труд. От тези 

общо 22 негови научни трудове, в 18 било записано, че са направени и публикувани през 

време на работата му за работодателите в ЮАР и Япония, от които имал сертификати за 

трудов стаж . 

Според изложеното, най-дълготрайните му работодатели в ЮАР и Япония били: 

Университет на Квазулу-Натал, класиран 4-ти от 22 университета в ЮАР и съответно 

Университет на Тохоку , класиран 12-ти а Ритсумейкан (университетът е класиран 65-ти от 

728 университета в Япония (като са посочени ел. адрес за представената информация) 

Наименования на 4 публикации на жалбоподателя били отразени в международни 

списания, направени работейки за 4-те работодатели в ЮАР и Япония, от които имал 

сертификатите за трудов стаж, като отразява броя на цитиранията им, извадени от 

https://scholar.google.bg.: Adaptive neural speed controller of a dc motor: (от Натал). MD Minkova, 

D Minkov, ... - Electric power systems, 47, (1998), 123. Цитирана от 25; 

NDE of degradation of thermal barrier coating bv means of impedance spectroscopy: (от Тохоку). К 

Ogawa, D Minkov,... - NDT & E International, 32, (1999), 177. Цитирана от 56 Chemical Changes 

of Evaporated aC Films upon UV Ashing. Hydration, and Drying: (от Оказаки). D Minkov, К 

Nagayama - Zeitschrift für Physikalische Chemie, 222, (2008), 81. Цитирана от 1 

Estimation of soft X-rav and EUV transition radiation power emitted from the MIRRORCLE- type 

tabletop synchrotron: (от Ритсумейкан). N Toyosugi, H Yamada, D Minkov, ...- J. synchrotron 

radiation, 14, (2007) 212, Цитирана от 15. 

В жалбата се твърди, че ТУ- С*** признавал гореспоменатите 18 негови научни 

трудове произведени при работата му в 4 институции в ЮАР и Япония. Излага мнение, че 

така негласно се признавало, че работата му там представлява трудов стаж и професионален 

опит. Според М., това означавало че този трудов стаж и професионален опит би следвало да 

бъде признат явно. 

Отделно сочи, че към момента на постъпване на работа в ТУ С*** (април 2014 г.) М. 

планирал да стане професор. Отбелязва, че от 13-те минимални изисквания за професор, в 

двугодишен срок смятал да удовлетвори 11 до 13 от тях. 

В тази връзка прави следното пояснение : „Забележка „: „За специфични случаи е 

допустимо до три от минималните изисквания (с изключение на "Хорариум на водени в ТУ 

лекции за последните три години") да не бъдат изпълнени за сметка на други, показващи 

достатъчно високо ниво на научните постижения" 

Въз основа на тази Забележка, съществуваше практика да бъдат назначени за Професори 

преподаватели удовлетворяващи 10 или 11 от тези изисквания. Поради това, аз изразходвах 

https://scholar.google.bg/
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две години работейки с мой колега при създаване на 5 съвместни публикации, с оглед той да 

защити докторантура под мое ръководство (виж ,Минималното Изискване за Професор' за 

един защитил Докторант). 

През ноември 2016, ръководството на ТУ-С*** беше сменено и гореспоменатата 

„Забележка" беше отменена (виж приложения под,Минималното Изискване за Професор' 

нов текст в червено). От 13-те ,Минимални Изисквания за Професор', единствените които 

не мога да удовлетворя са „Участие в научноизследователски проекти" - 5, от които 

ръководител на 3; ако се изисква тези проекти да бъдат регистрирани в България, понеже 

от 1991 г. до 2011 г живях и работих по специалността в ЮАР и Япония. От друга страна, 

аз имам „Участие в научноизследователски проекти" - 5, от които ръководител на 3; в ЮАР 

и Япония“  -  (цитат от оплакванията - виж уточнение под №  44-00-1736 от 12.06.2017 г. . 

С писмо вх. № 44-00-2804/ 02.06.2016 г. М. сочи, че след кореспонденция по ел. поща с 

д-р Р.Д., с когото бил колега в НИПС, Оказаки, Япония, и който понастоящем работил в Макс 

Планк Институт по Биохимия в Германия, е информиран, че при назначаването му на работа в 

Германия това лице получавало възнаграждение, в което била  отчетена работата му в Япония.  

Синтезирано оплакванията на жалбоподателят касаят непризнаването му от страна 

Технически университет С*** работата му като физик 4 години в ЮАР и 13 години и 9 месеца 

в Япония, с оглед получаване на допълнително месечно възнаграждение за клас за 

професионален опит, което според него представлява нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр, на 

Женевската Конвенция 111 относно Дискриминацията в Областта на Труда и Професиите от 

1958 г. и др. международни договори. Наред с това счита, че поради непризнаването на 

трудовият му стаж в чужбина (ЮАР и Япония) М. не покрива минималните изисквания за 

придобиване на научното звание „професор“.  

Поддържа оплаквания за дискриминация по чл. 4, ал2 и ал.3 от ЗЗДискр. по защитен от 

закона признак „лично положение“.  

 

Формулирани са следните искания към КЗД са да се произнесе съобразно 

правомощията.   

По преписката е проведено проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр., в рамките на 

което са изискани становища, информация и доказателства от ответната и заинтересованата 

страни. 

С писмо изх. № 17-00-18/ 10.02.2016 г. по описа на КЗД е изискана информация от 

Ректора на Технически университет – С***. В писмо - отговор (вх. № 17-00-21/ 16.02.2016 г. 

по описа на КЗД) ректорът на ТУ – С*** проф. д.т.н. инж. Г.М.твърди, че отказът да се 

признае трудов стаж, придобит от доц. д-р Д.А.М. в Япония и ЮАР е направен на основание 

чл. 11 от КТ. Счита, че отказът, който е направен на основание законов текст изключва всяка 

проява на дискриминация. Ответната страна поддържа доводи за неоснователност на жалбата.  

Посочено е, че правната норма не може да е дискриминационна спрямо едно лице ( в 

случая доц. М.), доколкото тя урежда значими обществени отношения с адресат множество 

правни субекти.    

В хода на проучването съставът е изискал1 информация от заинтересованата страна 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ .  С писмо вх. № 11-00-52/ 22.02.2016 г. е 

представена следната информация от заинтересованата страна: 

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) основното и допълнителните 

трудови възнаграждения с постоянен характер се договарят между страните по трудовото 

правоотношение и са елемент от сключения трудов договор. На основание тази разпоредба 

                                                           
1 С писмо изх. № 11-00-33/ 10.02.2016 г. по описа на КЗД 
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при възникването на трудовото правоотношение работодателят е - задължен да определи, 

освен основното възнаграждение, и допълнителните възнаграждения с постоянен характер. 

Посочено е, че Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) 

определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, както 

и реда и начина за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и 

служителите. 

Правото на работника или служителя на допълнително трудово възнаграждение за 

трудов стаж и професионален опит е уредено в чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ, а именно за придобит 

трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително 

месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с 

индивидуалния трудов договор. 

В становището се казва, че според чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ при определяне размера на 

допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 

работодателят отчита трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго 

предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на КТ на същата, сходна 

или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита 

сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ, се 

определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за 

работната заплата в предприятието. С Постановление на Министерския съвет № 147 от 

29.06,2007г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение 

за придобит трудов стаж и професионален опит, минималният размер на допълнителното 

трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на 

сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. 

Посочено е, че съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите 

професията е комплекс от знания, умения и професионален опит, придобити в резултат на 

обучение или полагане на труд, чрез прилагане на който комплекс се удовлетворяват 

изискванията за заемане на конкретно работно място. Индивидуализиране на професията 

спрямо функционалните изисквания за конкретна длъжност се поставя в зависимост от 

характера на работата (за тази длъжност). Тази зависимост е конкретна и индивидуална за 

всяко предприятие. Сходни ще бъдат онези професии, за които придобитите знания, умения и 

професионален опит на лицата им дават възможност да изпълняват възложената работа на 

конкретно работно място или на конкретна длъжност. Условията, при които се зачита 

сходството на професията, съобразно характера на работата спрямо определена длъжност се 

определят с колективен трудов договор или с вътрешни правила за работната заплата в 

предприятието. Съгласно чл. 22, ал. 1 от НСОРЗ работодателят е длъжен да има Вътрешни 

правила за работна заплата, в които се определят и условията, при които се зачита сходният 

характер на работата, длъжността или професията. 

С оглед гореизложеното заинтересованата страна счита, че работодателят следва да 

преценява дали е налице сходен характер на работата във всеки конкретен случай, съобразно 

предвиденото в колективния трудов договор, или във вътрешните правила за работната 

заплата в предприятието. 

В становището е обяснено, че в законодателството на Европейския съюз (ЕС) не се 

съдържа изрична разпоредба, която да задължава държавите-членки да признават трудов стаж, 

придобит на територията на други държави-членки. Но задължението за признаване можело 

да се извлече по тълкувателен път от забраната за дискриминация на работниците -мигранти. 

Това задължение за зачитане като трудов стаж за периоди на работа на лица на територията на 

която и да е държава - членка на ЕС, както и изискуемите документи и процедурата, по която 
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това зачитане ще се реализира, било уредено на законодателно ниво във всяка съответна 

държава- членка на ЕС. 

Твърди се, че в българското законодателство това задължение е въведено с § 11 от 

Закона за изменение и допълнение на КТ (обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.) като в чл. 351 от 

КТ е създадена нова ал. 2, според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана 

държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга 

държава - членка на ЕС, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на 

длъжност в институция на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на 

правоотношението. Приети били и многобройни изменения на подзаконовите нормативни 

актове по прилагане на общата уредба. 

В тази връзка били направени и изменения в Наредбата за трудовата книжка и трудовия 

стаж (НТКТС). Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от НТКТС трудовият стаж, придобит в 

друга държава - членка на ЕС, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на 

длъжност в институция на Европейския съюз се признава от работодателя, при който лицето 

работи по трудово правоотношение. Визира се новият работодател на лицето, което е 

прекратило трудовото си правоотношение в друга държава и е започнало да полага труд в 

България. Трудов стаж от ЕС се зачита от самия български работодател с документ, от който 

ясно да личи характера на работата и нейната продължителност. 

Обяснено е, че лицата подават заявление до работодателя, към което прилагат акт за 

възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от 

работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната 

държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на 

трудов стаж. Документите в зависимост от страната на произход трябвало да са оформени в 

съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни 

договори,/по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, 

заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на 

Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.). В чл. 1 от Правилника било 

предвидено, че легализирането и заверяването на документи и други книжа да се извършва в 

страната от Министерството на външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и 

консулските представителства на Република България. Според чл. 2а, ал. 1 от Правилника 

преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на 

външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на 

Република България. 

Твърди се, че след предоставяне на необходимите документи, ако те дават основание да 

се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от КТ, 

работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по 

трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия 

стаж. 

В становището е отразено, че трудовото законодателство предвижда задължение на 

работодателя, при определяне размера на допълнителните възнаграждения за придобит трудов 

стаж и професионален опит, да вземе под внимание трудовата дейност, упражнявана в страни-

членки на ЕС. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 от НСОРЗ при определяне размера на 

допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 

работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава-членка, на същата, сходна 

или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които 

са български граждани или граждани на някоя от държавите-членки, както и членовете на 
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техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. 

„Държава членка” е всяка държава - членка на ЕС, на Европейското икономическо 

пространство и Конфедерация Швейцария. За трудов стаж се отчита и времето, през което без 

трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава-членка, както и 

членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на 

територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов 

договор в Република България, и са били задължително осигурени за всички осигурени 

социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, 

професионална болест и безработица, съгласно законодателството на съответните държави. 

Работодателят следва да отчита като трудов стаж периодите на заетост, придобити във всички 

държави на ЕС от работници или служители - на работа, длъжност или професия, която е 

същата/ със същия характер или сходна с работата по сключения трудов договор в Република 

България. Съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на НСОРЗ трудовият и 

осигурителният стаж на лицата по чл. 12, ал, 4. т. 3 от НСОРЗ се установява с трудов договор 

и/или с други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната 

осигурителна институция, съгласно законодателството на съответната държава. 

Твърди се, че за работници или служители, полагали труд в трета държава, се прилага 

разпоредбата на чл. 11 от КТ, според която трудови права, придобити в чужбина, се признават 

в Република България по силата на закон, акт на Министерския съвет или на международен 

договор, по който е страна Република България. Съответният закон или акт на Министерския 

съвет следва да е бил в сила и да е признавал тези права в момента на тяхното възникване. 

Най-честата практика по признаване на придобити права в чужбина се съдържала в сключени 

двустранни спогодби за социално сътрудничество, за изпращане на работа на български 

работници в чужбина. 

  В заключение е изложено мнение, че  става въпрос за трудовоправен спор във връзка с 

изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се 

решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 3 годишен, считано от деня, в който 

по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. 

   С писмо изх. № 90-03-5/ 101.02.2016 г. по описа на КЗД е изискана информация от 

трета неучастваща в производството страна – Министъра на външните работи на Р България.  

 В отговора до КЗД (вх. № 90-03-7/18.02.2016 г. )от Министерство на външните работи е 

представена информация, че няма регистрирани двустранни договори, сключени между 

Република България и съответно Република Южна Африка и Япония, в областта на 

признаване на трудов стаж и професионален опит, касаещи български граждани. 

След приключване на проучването, съставът е предоставил възможност на страните да 

се запознаят със събраните в хода на проучването  материали- по чл.  чл.59,ал.3 от ЗЗДискр. 

 По преписката са проведени открити заседания,  с редовно призоваване на страните. На 

01.06.2017 г. 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, обяснения на страните изслушани в открито заседание и разпита на свидетели, 

ТРЕТИ  специализиран постоянен заседателен състав, прие за установено следното: 

Подадената жалба е редовна, според изискванията на чл. 51 и чл. 52 от ЗЗДискр., а 

конкретното искане е допустимо съобразно чл. 27, ал. 2 АПК.  

По преписката няма спор, че доц. д-р Д.А.М.е физик и преподавател в Технически 

университет, назначен през месец април 2014 г., като  Главен Асистент. От данните по 

преписката става ясно, че М. е работи в катедра ЕКСТ на Технически университет –С***, в 
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Ботевград, след това заема академичната длъжност „доцент" в Колеж по електроника и 

енергетика - гр. С*** – виж данните от писмена зашита на ответната страна. 

Между страните няма спор, че  доц. д-р Д.А.М.е придобил научното звание  кандидат 

на физичните науки (КФН) от 1988 г. В периода 1991 до 2014 г.  доц. д-р Д.А.М.е работил в 

чужбина като физик - 4 години в ЮАР , Университет на Квазулу-Натал, класиран 4-ти от 22 

университета в ЮАР и и 13 години и 9 месеца в Япония, съответно в Университета на Тохоку 

, класиран 12-ти и Ритсумейкан (университетът е бил класиран 65-ти от 728 университета в 

Япония.  

През месец октомври 2014 г. доц. д-р Д.А.М.подал молба до ректора на Технически 
университет – гр. С*** за признаване на трудов стаж и професионален опит, придобит от него 
извън страната, с оглед допълнителното възнаграждение за клас прослужено време и 
професионален опит. Молбата била отхвърлена с мотива, че искането е неоснователно, 
предвид разпоредбата на чл.11 от Кодекса на труда ( в този смисъл са и доводите на ответната 
страна изложени в становище под 17-00-21/16.03.2016 г. в хода на проучването.  

Оплакванията на жалбоподателя ,  в тази част на жалбата, се свеждат до това, че той 

се счита за дискриминиран на основата на признак „лично положение“, предвид 

обстоятелството, че положеният от него трудов стаж е в държава извън Европейския съюз, но 

следва да му бъде зачетен от работодателя  - Технически университет С***, независимо от 

факта, че между Република България няма сключени международни договори с 

Южноафриканската Република и Япония, в областта на труда и социалната сигурност, с оглед 

разпоредбата на чл.11 от КТ.  

В тази връзка той се счита за ощетен, че не получава допълнително възнаграждение за 

трудов стаж и професионале опит,  придобит в тези страни, като по отношение на него се 

прилага разпоредбата на чл.11 от КТ.    

Във връзка с оплакванията касаещи възможностите му за кандидатстване за конкурс за 
академични длъжности2, в случая  „професор“ става ясно, че същите са във връзка с издадени 
указания по изпълнение на минимални изисквания относно провеждане на процедура за 
заемане на академична длъжност., които  утвърдени от ректора на университета, проф. дтн 
инж. Г.М. от 21.11.2016 г. и след това променени3.  

В хода на откритите заседания се установява, че доц. д-р Д.А.М. няма участие в научни 
проекти в България4 и поради тази причина не покрива изискванията, при кандидатстване за 
заемане на академичната длъжност „професор“.  По същество исканията на Д.А.М., в тази 
част на оплакванията , касаят искане до ТУ С*** да му бъдат признати негови участия в 5 
проекта, от които 3, в качеството му на ръководител за периода, когато М. е работил в ЮАР и 
Япония и по конкретно учебници или учебни пособия – 2 пособия, от които 1 учебник , както 
и използването на негови лекции по физика и материали от други предмети , подготвени на 
PDF.doc. ( виж кореспонденцията водена межу М. и ТУ С*** във връзка с негово 
предложение за помирение и отговор на ТУ С*** 5).  Данни да е подавал документи по обявен 
конкурс по преписката не се съдържат, а и такива твърдения не са наведени и от 
жалбоподателя.  

Жалбоподателят обосновава своите твърдения за дискриминация с наличието на 

промяна в действащите в Технически университет – С*** вътрешни актове:  Правилник за 

условията и реда за придобиване на научни степени в Технически университет - С*** и 

Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в Технически 

                                                           
2 Виж протокол от о.з. проведено на 23.02.2017 г. от стр, 5 до стр.10.  
3 Виж протокол от о.з. проведено на 01.06. 2017 г. стр. 6-9 .  
4 Виж протокол от о.з. проведено на 01.06. 2017 г. стр. 6 -7.  
5 Под 44-00-634/23.02.2017 г. по описа на КЗД.  
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университет - С***. Между страните не се спори, че тези два основополагащи за дейността на 

Технически университет - С*** вътрешни нормативни акта са приети и променени от Общото 

Събрание на Университета и уреждат условията и реда, по който става  академичното 

израстване на членовете на академичния състав.        

 В хода на производството безспорно се установи, че те се прилагат в рамките на всички 

академични звена на Технически университет - С***, както и на всички негови звена - Филиал 

- гр. П***, Факултет и Колеж - гр. С*** и Колеж по електроника и енергетика - гр. С***. 

 Данните по преписката сочат, че променените от Общото събрание ТУ - С*** 

изисквания за академично развитие и израстване са обективно оправдани, с оглед на целта на 

закона. С поставяне на изисквания към кандидатите, които придобиват научни степени и 

заемат академични длъжности в Технически университет - С***, да изпълнят в пълен обем 

всички показатели, Общото събрание се цели по - високо качество на учебната, научната и 

изследователската дейност от преподавателите в Технически университет - С***. Както стана 

ясно тези изисквания са валидни за всички, т.е. създават условия за равнопоставеност на 

всички членове на академичния състав във всички звена на университета, а и са свързани с 

развитието на Технически университет - С*** като национален и регионален (в рамките на 

Югоизточна Европа) лидер в областта на инженерното образование. Тази цел няма как да бъде 

изпълнена с академичен състав, към който се предявяват академични и научни изисквания и 

критерии, с възможност за ред изключения от правилата, в какъвто смисъл са и исканията на 

М.. В тази връзка съставът следва да кредитира тезата на ответната страна6, че тези „нови" 

изисквания се явяват и подходящи, и необходими, с оглед на посочената по - горе цел на 

Университета. Въпросните и приетите от Общото събрание на висшето училище изисквания 

не допускат изключение от нито един от приетите показатели.  Става ясно, че по същество 

тези изменения  поставят всички кандидати при еднакви, равни условия за възможност за 

научно развитие и академично израстване. В случая неоспорено остава твърдението, че 

промените касаещи, показателя „публикации в списания „клас А" - с импакт фактор" от 2016 

година е въведен като „базов показател" за оценка на рейтинга на висшето училище. Състава 

следва да отчете факта, че от високия рейтинг идва не малка част от финансирането на 

университета, в т.ч и брой на студентите. Както стана ясно тези изисквания са необходими, за 

да може университета да запази и увеличи своето допълнително финансиране от получен 

висок рейтинг. Същите са подходящи, тъй като чрез тях се мотивира  академичния състав в 

университета да работи за тяхното пълно покриване (без допустимите, в предишна редакция, 

изключения), което рефлектира върху качеството на научната и учебна дейност, научните 

изследвания и иновации.  

Съставът счита за необходимо да  посочи, че доц. д-р Д.А.М. сам е решил да замине и 
полага труд, като физик извън страната. Той сам е избрал съответните държави и периода  на 
неговия престой. Отново по негов личен избор, е решението да се върне и работи в Република 
България. Личен избор е и предпочитанието му да започне работа в Технически университет –
С***. Това, че неговите очаквания са различни не означава, че е бил третиран  по – 
неблагоприятно.  Още в  жалбата до КЗД, той твърди, че получава възнаграждение каквото 
получават и неговите колеги, но очакванията му са били различни. Жалбоподателя счита, че 
следва да бъде третиран по – благоприятно сравнено с неговите колеги, но от това не може да 
произтече задължение за работодателя да го третира по начина, по който Д. М. иска.  

Сравнението, което прави с негов  колега работещ в Германия, за когото твърди, че 

германските власти са признали трудов стаж придобит в ЮАР и Япония, т.е. в същите 

държави, в които е работил и М., не могат да се кредитират от настоящият състав. Възможно и 

                                                           
6 Виж писмени бележки от 09.06.2017 г. на ТУ С..  
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логично е германските власти да имат споразумение за признаване на трудов стаж с тези 

държави. Вероятно поради тази причина, както твърди  М. там се признават тези  права.   За по 

голяма яснота следва да се посочи разпоредбата на чл.45 от Договорът  за функциониране на 

Европейския съюз, съгласно която „Свободното движение на работници се гарантира в 

рамките на Съюза. Това са права произтичащи от европейското право, като същите уреждат и 

гарантират правата на работниците в рамките на съюза. В законодателството на Европейския 

съюз (ЕС) не се съдържа изрична разпоредба, която да задължава държавите-членки да 

признават трудов стаж, придобит на територията на трети държави  извън ЕС.  

Според постоянна съдебна практика на СЕО, сега Съда на ЕС, дискриминация е налице 

при прилагането на различни правила към сходни положения или при прилагането на едно и 

също правило към различни положения7. Същата концепция за разпознаване на 

дискриминацията е установена и в практиката на ЕСПЧ 8 - дискриминация е налице, когато 

лица в аналогично положение се третират по различен начин, без за това да има   обективно и 

разумно оправдание, както и когато по сходен начин се третират лица  в значително различно 

положение. Принципът на равенство пред закона и равенството във възможностите и 

забраната на дискриминацията изискват лицата в сходно положение да се третират по сходен 

начин и да имат аналогични възможности (забраната на пряката дискриминация), но и в 

същото време забраняват еднаквото отношение  към хора в  коренно различно положение 

(забраната за непряка дискриминация). Тези концепции са заложени и в националното ни 

законодателства  при установяването на дефинициите за пряка и непряка дискриминация - 

разпоредбата на чл. 4, ал.2 във връзка с чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. дефинира пряката 

дискриминация и забранява по-неблагоприятното отношение към сходни лица и ситуации. 

Разпоредбата на чл. 4, ал.3 във връзка с чл. 4, ал.1 от ЗЗДискр. дефинира непряката 

дискриминация и забранява еднаквото отношение към  коренно различни ситуации, при което 

хора с определена характеристика биват осезаемо ощетявани.  

Съгласно разпоредбата на чл. 11 от Кодекса на труда, трудови права, придобити в 

чужбина, се признават в Република България по силата на закон, акт на Министерския съвет 

или на международен договор, по който е страна Република България. 

Настоящият състав следва да посочи, че принципът, който произтича от националния 

характер на трудовото законодателство и неговото действие в пределите на страната спрямо 

работниците и служителите и работодателите на територията на страната е, че поначало се 

признават трудови права, придобити от работниците и служителите при български, смесени 

или чуждестранни работодатели със седалище и регистрирани в страната. Към тях следва да 

се прибавят и правата на български работници и служители, придобити в български 

предприятия със седалище и регистрирани в чужбина. Признаването на тези права (зачитане 

времето за трудов стаж, право на отпуск, на обезщетения по трудово правоотношение) 

означава, че те могат да бъдат предявявани пред компетентните национални власти. (виж 

Коментар на Кодекса на труда, 9- то издание, издателство Сиби).  

С разпоредбата на чл.11 от КТ (цитирана по-горе) се допуска изключение от този 

принцип, като се предвижда, че трудовите права, придобити в чужбина, се признават в 

Република България, но при определени условия по силата на закон, акт на Министерския 

съвет или на международен договор, по който е страна Република България. В конкретния 

случай жалбоподателя М. може да черпи права единствено по силата на международен 

                                                           
  7 Решение на Съда на ЕО от 30 юни 1998 г. по дело C-394/96, пар.30; 
Решение на СЕО, ПИС, Четвърти състав, от 04.07.2007г. по дело Т-475/2004, пар.129;Решение на Съда на ЕО от 14 февруари 1995 г. по дело Schumacker, C-279/93, 
Recueil, стр. I-225, точка 30; Решение на Съда на ЕО от 13 февруари 1996 г. по дело Gillespie и др., C-342/93, Recueil, стр. I-475, точка 16; 
8 Решение от 6 април 2000 г. по делото Тлименос срещу Гърция (THLIMMENOS V. GREECE) 
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договор сключен между Република България и съответните държави, в които е 

пребивавал и работил.  

В хода на производството стана ясно, че между Република България и съответно 

Република Южна Африка и Япония, в областта на признаване на трудов стаж и 

професионален опит, касаещи български граждани няма сключени договори или 

споразумения, Това обстоятелство се установява от информацията предоставена от 

Министерство на външните работи9, която информация Трети специализиран постоянен 

заседателен състав следва да кредитира изцяло.  

За пълнота на мотивите  Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да 

посочи, че всички български граждани, работили и осигурявали се в трета страна, с която 

Република България не е обвързана с инструмент за социална сигурност, положеният от тях 

трудов стаж няма да бъде взет предвид при преценяване на правата им по българското 

законодателство. От значение за признаване на трудовите и осигурителните права е 

единствено дали положеният от тях стаж е в трета страна, с която Република България има 

сключен договор в областта на социалната сигурност, с оглед признаването на тези им права. 

В конкретния случай съгласно разпоредбата чл. 9 от ЗЗДискр. ответните страни са  

доказали, че правото на равно третиране на жалбоподателката не е нарушено. 

Относно искането за присъждане на разноски на Технически университет С***10 Трети 

специализиран заседателен състав следва да укажа на страната, че КЗД по закон не разполага с 

компетентност да се произнася по исканията за присъждане на разноски. Такова искане може 

да се реализира в хода на едно съдебно производство, но не и пред КЗД.  

 

Гореизложеното налага извода за неоснователност на жалбата, поради което и на 

основание чл.65 , т. 5 от ЗЗДискр., Комисията за защита от дискриминация 

 

 

     Р Е Ш И : 

 
 
 

 УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 5 от ЗЗДискр., че ответната страна 

Технически университет – гр. С***, представляван от Ректора проф. д.т.н. инж. Г.С.М., с адрес 

на призоваване:  гр. С***, бул. „К***“ * не е извършил нарушение на забраната 

дискриминация по чл. 4, ал.2 и ал. 3 от ЗЗДискр. във връзка с чл.4, ал.1 на основата на признак 

„лично положение“  спрямо доц. д-р Д.А.М., от гр. гр. Б*** – **, ул. „17***“ *, вх.*, ап. *. 

 

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № № 44-00-4418/ 09.12.2015 г.. подадена от 

Д.А.М., с адрес: гр. Б*** – **, ул. „17**“*, вх.*, ап. *, като неоснователна.  

 

         Настоящото решение е постановено при участието на заинтересованата страна - 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.  

 

                                                           
9 Виж писмо № 90-03-7/18.02.2016 г 
10 Под 17-00-88/01.06.2017 г. по описана КЗД  
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Заверено копие от настоящото решението да се връчи на всяка една от страните в 

производството. 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


