
1 

 

             

            Р Е Ш Е Н И Е  

              № 679 

 

     гр. София 13.09.2021 г. 

 

 

Комисия за защита от дискриминация на Република България – Петчленен разширен 

заседателен състав, състоящ се от следните членове на Комисията:   

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   В.С. 

      ЧЛЕНОВЕ: О.К. 

                  Н.А. 

                  П.К. 

                  С.Й. 

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
изслуша доклада на О.К. - докладчик по преписка № 841/2019 г. по описа на Комисията за защита 

от дискриминация. 

Производството по преписка №841/2019 г. е образувано с разпореждане на № 

1657/16.10.2019 г. по жалба с вх. с вх.№44-01-144 от 04.10.2019 г. подаденa от Н.И.Д., Л.Д.Т., 

С.Г.Ч. и Ц.И.М. от гр. К. срещу директора на ДГ „ Р.“ гр. К.. 

С оглед изложените в жалбата оплаквания за дискриминация по признаци „убеждение”, 

„лично положение “ и „обществено положение“ и претенции за нарушение на чл.14 от ЗЗДискр. , 

преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен заседателен състав на КЗД. 

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. 

2. Надлежни страни по преписката са : 

2.1.Н.И.Д., в качеството на жалбоподател, с адрес на призоваване:  гр. К. , ***. 

2.2.Л.Д.Т., в качеството на жалбоподател, с адрес на призоваване : гр. К. , ***. 

2.3.С.Г.Ч., качеството на жалбоподател, с адрес на призоваване: гр. К. , ***. 

2.3.Ц.И.М., качеството на жалбоподател, с адрес на призоваване: гр. К. , ***. 

2.4.И.Г.М. , директор на ДГ „ Р.“ гр. К. , в качеството на ответнa страна с, адрес на 

призоваване: гр.К. , ***. 

Жалбоподателите сочат, че заемат длъжността „учител“  в ДГ „ Р.“ гр. К. . Считат, че 

трудовото им възнаграждение следва да бъде в същия размер като това на останалите им колеги, 

заемащи същата длъжност като тях, поради което считат, че е нарушен чл. 14, ал. 1 от ЗЗДискр. 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

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

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

e–mail: kzd@kzd.bg 
______________________________________________ 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 
 

 

 
 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 

 

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 
 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA 

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

e–mail: kzd@kzd.bg 
_____________________________________________________ 

mailto:kzd@kzd.bg


2 

 

Заявяват, че при последното увеличение на работната заплата (месец януари 2019 г.) е налице 

разлика в увеличението на трудовото им възнаграждение между тях самите и между останалите 

учители, без да е изложена причина от директора на детската градина за различното увеличение. 

Отделно от това сочат, че е налице разлика през последните две години в получаваното от тях 

допълнително трудово възнаграждение и разлика в диференцираното заплащане на 

педагогическия персонал, която достига до 400 лв. Изразява се предположение за опороченост на 

процедурата по оценяване на труда им като считат, че  посоченото е резултат от пререканията им 

с директора в работния процес и извършените по подадени от тях сигнали проверки от страна на 

РУО - П., ДИТ – П., РЗИ – П. проверки в ДГ „Р.“ гр. К.. 

Жалбоподателите навеждат и твърдение за  осъществен тормоз спрямо тях по смисъла 

на Параграф 1, т.1 от ЗЗДскр. от страна на директора на детското заведение чрез осъществяване на 

внезапни проверки и поставяне на ниски оценки, с цел подронване на авторитета им.  

Ответната страна И.Г.М. - директор на ДГ№ „Р.“ гр. К. оспорва изцяло изложените в 

жалбата оплаквания за осъществена дискриминация, в подкрепа на което представя следната 

информация: 

 Отбелязва се, че съгласно КТД/11.06.2018г. от 01.01.2019г. след увеличение на 

работните заплати в системата на предучилищното и училищното образование следва да са: чл.29 

от КТД/11.06.2018 г. педагогически специалисти: 

 1. учител - 920лв. 2. старши учител - 955лв. 3. главен учител - 1005лв.  

 Пояснява, че лицето С.Ч. е в трудово правоотношение от 2016 г. , без същата да  

притежава необходимата квалификация за учител до февруари месец 2019 г. Желае да се взмеме 

под внимание, че лицето С.Ч.  не е доказала качествата си на учител, като срещу учителката са 

налице оплаквания в устна форма от родители  на деца. Пояснява, че след увеличението от 

01.01.2020г. С.Ч. ще бъде назначена на минимума, тъй като не следва да има „такова отношение 

към децата“/ цитат /.  

 Относно лицето Ц.М. пояснява, че същата е в трудови правоотношение в ДГ „Р." от 

2017г., и спрямо лицето са налице оплаквания на родители във връзка с отношението й към децата. 

Заявява, че е сведено до знанието й, оплаквания за бой над децата, но не разполага с доказателства 

тъй като след съвет към родители да се подаде жалба, същите родители отказват. Счита също, че 

Ц.М. не е доказала отговорността си към работата, пооради което след увеличението от 

01.01.2020г. служителят ще бъде назначена на минимум възнаграждение. 

 Относно лицето Л.Т. заявява, че същата работи в детската градина от 2017 г. която 

както всички по – горе изброени служители не е заемала длъжност учител . Допълва, че служителят 

не е доказала своята компетентност  и професионализъм, но получава IV ПКС с 1500лв. повече от 

заложеното в КТД. Заявява, че трудовото й възнаграждение е по - високо от цитираните заплати 

на колеги, която след увеличението от 01.01.2020г. ще бъде назначена на минимума.  

 Относно лицето Н.Д. се пояснява, че същата е дългогодишен учител, който не проявява 

отношение и не участва в живота на детската градина. Твърди, че жалбоподателката Д. настройва 

родители и колектив против детската градина /в частност към нея, с което уронва престижа и 

реномето на заведението. Сочи, като причина за твърдението, желанието на жалбоподателката да 

заеме длъжноста „директор“. Пояснява, че разполага със запис на грубо отношение и тормоз към 

дете.  Заявява, че след увеличението от 01.01.2020г. същата ще бъде назначена на минимум. 

 Във връзка с извършеното оценяване за постигнатите резултати от труда на 

педагогическите специалисти се отбелязва следното: 

  С Протокол №РД - 07 - 6 от 26.03.2019г. на Педагогически съвет е взето Решение №1 

за приемане на оценъчната карта и решение №2 за определяне на критерии към показателите по 

оценъчната карта, съгласно чл.24, ал.1 от Наредба №4 от 20.04.2019г. на МОН за нормиране и 

заплащане на труда. 
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 Оценяването на педагогическите специалисти е извършено от директора на ДГ, 

съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от Наредба №4 от 30.09.2029г. Съгласно чл.28, ал.1 е 

попълнена Оценъчна карта за всяко оценявано лице, същото е запознато чрез подписа си с нея при 

спазване изискването на чл.28, ал.3. 

 Завява се, че увеличението на заплатите е извършено съгласно законовите разпоредби 

и норми, като обстоятелството, че едни  учители са получили повече от други, се дължи на 

заслугите на същите които са се отзовавали спешно и извън работно време (по нейна молба ) без 

да са получават допълнително възнаграждение. Сочи, че с посочените служители работи 

нормално, като същите уважават институцията в която работят. Счита, че в качеството на  

директор разполага с правомощия за преценка на определен размер на заплатите на 

педагогическия персонал след спазване на закона за минимален праг на работната заплата 

установено със закон. 

 Отбелязва се, че посочената жалба е пета по ред на жалбоподалките за  учебната година 

- 14.09.2019г. Отбелязва, че от Община К., е извършена проверка с вътрешен одит, както и 

проверка от  РУО гр. П., РЗИ гр. П., Главна дирекция „Инспекция по труда“ гр. П..  

Въз основа на събраните по преписката доказателства Петчленен разширен 

заседателен състав установи следното: 

   По преписката безспорно се установи, че жалбоподателите Н.И.Д., Л.Т., Ц.Т. съгласно 

трудов договор са назначени на длъжността „ старши учител – детска градина“ в Детска градина 

“Р.” гр. К., с код по НКПД ***, за която длъжност им е определено основно месечно трудово 

възнаграждение към 2018 г. в размер на 792 лева. и към 2019 г. 965 лв. Установи се също, че 

жалбоподателките Ц.М. и С.Ч. заемат длъжностите „учител“ в „Детска градина“ Р. гр. К. с код по 

НКПД *** и код *** , за която длъжност на Ц.М. е определено основно месечно трудово 

възнаграждение към 2018 г. в размер 760 лв. и 920 лв. към 2019 г., съответно С.Ч. – 646 лв към 

2018 г. и 736 лв към 2019 г., която  заема длъжността  „ учител“ , но с код по НКПД с *** .  

Жалбоподателите сочат, че за еднакъв и равностоен труд полаган от тях и останалите 

прдагогически специалисти работодателя осигурява различно възнаграждение. 

Следва да се отбележи, че основната заплата това е трудовото възнаграждение, което 

се дължи от работодателя за изпълнение на уговорената трудова функция при нормална 

продължителност на работното време и нормални условия на труда. Тя е основна по следните 

причини: изплаща се заради цялостно изпълнение на определена трудова функция по трудовото 

правоотношение, служи като базова заплата към която се прибавят другите допълнителни трудови 

възнаграждения, служи като база от която се изчисляват някои допълнителни трудови 

възнаграждения или плащания по трудовото правоотношение – като допълнителното трудово 

възнаграждение за продължителна работа. Действително е налице договорно начало при 

определяне на трудовото възнаграждение, което се изразява в използването на колективния и 

индивидуалния трудов договор. При това положение независимо от свободата на договаряне на 

трудовото възнагаждение работодателят не може да пренебрегва принципа на равно 

възнаграждение по чл.243 от КТ, възпроизведен в разпоредбата на чл.14 от ЗЗДискр. Критериите 

за равенство на трудовото възнаграждение в чл.243, ал.1 от КТ са два: а) за еднакъв труд, като под 

еднакъв труд се разбира трудът полаган от различни лица но с една и съща по качество работна 

сила (еднаква квалификация, умения, сръчност, умствени и физически способности и сила). 

Следователно щом трудът е еднакъв по своите параметри - характер на работа, количество и 

качество на изразходваната работна сила заплащането не може да бъде различно.б) за равностоен 

труд: равностоен е трудът (работата) от различен характер, но със същата цена на работната сила 

т.е труд, който въпреки различния си характер, струва толкова колкото и трудът от друг характер 

независимо от кого се полага. Равностойността се определя от равната квалификация, 



4 

 

времетраенето на изразходваната работна сила и производителността й, условията при които се 

извършва работата й. Щом тези параметри на полаганата работна сила са равностойни, не би 

следвало също да има различия в заплащането. Не могат да се съпоставят, респективно няма 

нарушение на принципа на равно заплащане обаче, когато обективно параметрите на 

изпълняваната работа не съвпадат. 

В жалбата си Н.И.Д., Л.Т., Ц.Т. и М. и С.Ч. излагат оплаквания за извършено спрямо 

тях нарушение на чл.14 от ЗЗДискр тъй като е налице разлика между основното им трудово 

възнаграждение и това на наетите на длъжносттите „ старши учител“ и „учител“ други 

педагогически специалисти в „Детска градина“ гр. Р., с които осъществяват едни и същи трудови 

функции .В конкретния случай от материалите по преписката се установява, че жалбоподателите 

Н.И.Д., Л.Т. не са единствените пегагогочески специалисти заемащи длъжността „старши учител“. 

Видно е от представените по преписката поименни щатни разписания на длъжностите 

в ДГ Р. гр. К. заемащи длъжността „старши учител“ в детското заведение в с код *** сред които 

са жалбоподателите Д. и Т. е видно, че в сравнение трудовото възнаграждение на В.Ф. заемаща 

длъжността „старши учител“ е по - високо в сравнение с получаваното от жалбоподателите Н.Д., 

Л.Т.. При съпоставка на основните трудови възнаграждения на Ц.М. и С.Ч. , за длъжността учител, 

което през 2019 г. за М. е 920 лв., а за С.Ч. е 736 лв. за останалите педагози Б., П. и Г., заемащи 

същата длъжност са определени съответно на Б. 960 лв., П. 920 лв.  и Г.  920 лв. Видно е, че е 

налице разлика между основните месечни възнаграждение на жалбоподателите и други 

педагогически специалисти заемащите длъжността „старши учител“ и „учител“. Видно от 

представените поименни щатни разписания С.Ч. заема длъжност  „учител“ по код НКПД *** с 

основно трудово възнаграждение съответно 646 лв. и 736 лв. , а останалите служители  по код ***, 

съответно 965 лв. което не обяснява различието в заплащането на лицата с оглед на заеманите от 

тях длъжности. 
 Твърденията на ответната страна, че жабоподателката С.Ч. е в трудово правоотношение 

от 2016 г. без да притежава необходимата квалификация за учител до февруари 2019 г., но 
изпълнява длъжността учител е ирелевантно според настоящия състав след като работодателя  със 
сключване на труводия договор с лицето е преценил, че жалбоподателката отговаря на изискването 
за заемане на длъжността. Нещо повече, съгласно разпоредбата на чл.213, ал.9 от Закона за 
предучилищното и училищно образование учителска длъжност по учебен предмет или модул от 
професионалната подготовка, както и от специализираната подготовка може да се заема и от лица 
със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация 
„учител“, което опровергава твърдението на ответната страна за обосновано различното 
отношение в заплащането на труда на Ч. с оглед на образованието й.   

 Като аргумент в становището на ответната страна се сочи липсата от страна на 
жалбоподателите М., Т. и Д. на отговорност към работата, компетентност и професионализъм, 
липсата на отношение и участие в живота на детската градина. По отношение на гореизложения 
аргумент настоящият състав  не би могъл да приеме, че определяния по- нисък размер на 
индивидуална основна заплата на жалбоподателките е обусловен от спецификата на дейността и 
професионалната им етика още повече, че жалбоподателката Д. е с дългогодишен стаж в Детска 
градина „Р.“ гр. К..   

 В случая е налице визирания в чл.14 от ЗЗДискр. елемент на еднакъв или равностоен 
труд , т.е. налице са т.нар. сравними белези, поради което сочената от ответната страна разлика 
между получаваното основно трудово възнаграждение на жалбоподателите и това на заемащите 
същите длъжности предагогически специалисти обуславя извод за дискриминация. Ответната 
страна с оглед разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр. не доказва по безспорен начин, че труда положен 
от жалбоподателиките по квалификация, по времетраене на изразходваната работна сила по 
условията при които се извършва не е еднакъв или равностоен по характер, по обем, количество и 
стойност на работа на останалите педагогически специалисти е различен от труда на останалите 
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педагогически специалисти заемащи аналогични на жалбоподателите длъжности за да не е 
нарушен принципа на равно заплащане. 

 Ответната страна навежда твърдения за липсата на професионална компетентност от 
страна на жалбоподателите, но доказателства в тази насока не са представени, поради което 
настоящият състав не би могъл да счете горното обстоятелство като оправдание за разлика в 
заплащането, което да обяснява различието в заплащането на лицата с оглед на заеманите от тях 
длъжности. 

 От друга страна, ако ответната страна е имала съмнения относно компетентността на 
жалбоподателките, то разполага с въможността да извърши преценка за тяхната работа и 
възможности чрез атестацията, предвидена в действащата нормативна база, с която 
индивидуалните умения на жалбоподателите получават съответна оценка, без да е необходимо 
разлика в основните възнаграждения. Въз основа на гореизложеното и предвид установеното, 
настоящия състав счита, че е налице дискриминация и нарушение на чл. 14 от ЗЗДискр. и 
дискриминация по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. по „признак образование“ доколкото се 
установи, че предприетите действия спрямо жалбоподателките, се обосновават с тяхното 
образование / квалификация. На основата на признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. ( Параграф 1, т. 
8 от ДР на ЗЗДискр.) означава на основата  на действително, настояще или минало , или 
предполагаемо наличие на един или повече от тези признаци в дискрииминираното лице или у 
лице с което е действително свързано или се предполага, че е свързано, когато тази връзка е 
причина за дискриминация. 

 Нарушаването на разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗЗДискр., съставлява административно 
нарушение   по чл.78, ал.1 от ЗЗДискр., извършено от  директора на ДГ „ Р.“ гр. К. И.М.. 

 Съгласно  чл.78 ,ал.1 от ЗЗДискр.  За извършване на дискриминация е предвидено 
наказание  глоба в размер от  250 лева до 2000 лева,  и предвид факта, че констатираното нарушение 
е  извършено за първи път, то настоящият състав намира за необходимо за постигане целите на 
административното наказание по чл. 12 от ЗАНН и  съобразно разпоредбата на чл.27 от ЗАНН да 
определи наказание на нарушителя  около законно установения минимум от 250 лева 

  Относно оплакването, че е налице разлика през последните две години в получаваното 
от тях допълнително трудово възнаграждение и разлика в диференцираното заплащане на 
педагогическия персонал, която достига до 400 лв., като се изразява предположение за 
опороченост на процедурата по оценяване на труда им като считат, че  посоченото е резултат от 
пререканията им с директора в работния процес и извършените по подадени от тях сигнали 
проверки от страна на РУО - П., ДИТ – П., РЗИ – П. проверки в ДГ „Р.“ гр. К. настояшия състав 
следва да отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗПУО  (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2021 
г. , в сила от 1.01.2021 г.) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от 
труда през учебната година се изплаща на персонала в институциите с изключение на директорите 
въз основа на оценяване за: 1. педагогическите специалисти – извършено по показатели 
(приложение № 4) и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет; 2. 
непедагогическия персонал – извършено по показатели и критерии към тях, разработени в 
образователната институция и приети на общо събрание и включени във вътрешните правила за 
работни заплати . ал. (2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2021 г. , в сила от 1.01.2021 г.)  При извършване на 
оценяването по реда на ал. 1, т. 1 броят на точките към показателите в приложение № 4 може да се 
коригира с решение на педагогическия съвет в зависимост от вида и спецификата на институцията 
по чл. 1. Корекцията се извършва в рамките на общия брой от 100 точки и не може да надхвърля 
20 % за всеки отделен показател. Решението за корекция на показателите се приема в срок до 30 
септември на учебната година, за която ще се извършва оценяването на постигнатите резултати. 
Чл. 27. (1) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2021 г. , в сила от 1.01.2021 г.) Оценяването на постигнатите 
резултати от труда по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 в институциите с до 10 педагогически специалисти 
се извършва от директора. 

 Оценяването на постигнатите резултати от труда по реда на чл. 24, ал. 1, т. 2 в 
институциите с до 10 броя непедагогически персонал се извършва от директора, а при и над 10 
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броя – от комисия, като председателят, членовете и техният брой се определят с решение на 
общото събрание.   

 Установи се, видно от Протокол №РД-07-6 на 26.03.2019 г. , че е проведен 
Педагогически съвет с приемане на решение на педагогическия съвет да участва в процеса на 
определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда с определяне на 
критерии към отделните показатели в зависимост от спецификата на детслката градина. Установи 
се, че е приета оценъчна карта за определяне на допълнително трудово възнаграждение на 
педагогическия персонал , който е запознат и приел поставените критерии без възражения. 

 Безспорно е, че са попълнени карти на педагогическите специалисти в Детска градина 
„Р.” сред които са жалбоподателите. Тези факти установяват, че към всички учители, които 
отговарят на изискванията да участват в процеса, са приложени еднакви критерии на оценка. 
Видно е, че същите са подписани от жалбоподателите без възражение. Жалбоподателите навеждат 
извод за преднамереност, субективизъм и за опороченост на процедурата по оценяване, като се 
аргументират с пререканията им с директора в работния процес и извършените по подадени от тях 
сигнали проверки от страна на РУО - П., ДИТ – П., РЗИ – П.. Недоказани се явяват твърденията на 
жалбоподателките субективизъм относно прилагането и оценяването на педагогическия персонал 
от директора по всеки отделен критерий, доколкото не се събраха доказатеклства тези критерии 
да са прилагани по различен начин за отделните служители.  Жалбоподателите правят извод за 
формалност и опороченост на процедурата. Настоящия състав счита, че предмет на 
производството пред КЗД е еднаквото третиране на педагогическите специалисти при определяне 
на допълнителното трудово възнаграждение на педагогическите специалисти, но не и оценяването 
на служителите за постигнати резултати . Нещо повече, видно от събраните доказателства и писмо 
на РУО – П. до жалбоподателите по повод на направена проверка в случай на несъгласие с 
поставената оценка жалбоподателките са разполагали с възможността по чл. 28, ал.4 от Наредба 
№4 от 20.04.2019 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда за подаване на писмено 
възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието с оценката от която възможност 
жалбоподателте не са се възползвали. Следователно, не може да бъде споделена тезата за 
съзнателно и тенденциозно отношение, както и целенасочени действия спрямо жалбоподателките 
при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резулатати на труда, 
имащо за цел различно третиране спрямо тях. 

 Гореизложеното мотивира настоящия състав да приеме, че оплакванията на 
жалбоподателите в частта относно оплакванията за използване на служебното положение от 
страна на директора на ДГ „ Р.“ гр. К. за да постави незаслужена оценка за постигнатите резулатаи 
от труда по време на процедурата по определяне на допълнително трудово възнаграждение за 
постигнати резултати и труд , което считат за дискриминация по признак „обществено положение“ 
и „лично положение“ и „убеждение“ за неоснователни и недоказани.  

 Относно оплакването за нарушение на чл.5 от ЗЗДискр. по смисъла на Параграф 1., т.1 
от ДР на ЗЗДискр. изразяваща се в осъществяване на внезапни проверки и поставяне на ниски 
оценки, с цел подронване на авторитета им, настоящия състав следва да отбелжи, че никакви 
конкрети доказателства не са представени от жалбоподателите в тази насока в подкрепа на 
твърденията им за осъществен тормоз. Настоящия състав следва да отбележи, че извършването на 
проверки върху работата е в правомощията на директора поради което предприетото от страна на 
ответната страна И.М. поведение спрямо жалбоподателите имащо за цел осъществяване на 
контрол върху трудовите им задължения и отправяне на бележки за работата им, не може да се 
приеме за накърняване на достойнството и създаване на враждебна, обидна и застрашителна среда.  
При събраните доказателства настоящия състав не би могъл да приеме, че ответната страна И.М. 
се е възползвала от служебното си положение и позицията, която заема, за да постави 
жалбоподателките в унизителна среда, застрашавайки собственото им достойнство, авторитет и 
кариера.  

 Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да 
пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото 
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правоотношение. По преписката не се събраха доказателства, че ответната страна  И.М. е 
нарушила цитираната императивна разпоредба от КТ по отношение на жалбоподателите, което да 
е довело да неравното им третиране под формата на тормоз на работното място по смисъла на§ 1., 
т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр във връзка с чл.5 от ЗЗДискр. по признаци „лично 
положение“, обществено положение  и убеждение. Съставът намира, че посочените от 
жалбоподателите епизоди, които приемат за форма на тормоз са на плоскостта на служебните 
отношения между служителите, конкретно при осъществяване на трудовите задължения на 
служителите в детското заведение, поради което намира оплакванията за осъществен тормоз за 
неоснователни и недоказани. 

 С оглед на гореизложеното Комисия за защита от дискриминация, Петчленен разширен  
заседателен състав, на основание чл.65, т.5 от Закона за защита от дискриминация 

 

                           Р Е Ш И : 

 
УСТАНОВЯВА, по отношение на Н.И.Д., Л.Д.Т., С.Г.Ч. и Ц.И.М. от гр. К., че 

ответната страна И.М. - директор на  ДГ „ Р.“ гр. К. е осъществила нарушение на чл.14 от ЗЗДискр. 

и дискриминация по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. по „признак образование“. 

 

НАЛАГА на основание чл.78 ,ал.1 от ЗЗДискр. на И.М. - изпълняващ длъжността 

директор на ДГ „ Р.“ гр. К. административно наказание глоба в размер на 250 лева /двеста и 

петдесет лева/  за установеното нарушение на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. във връзка с чл.14 от ЗЗДискр. 

  

УСТАНОВЯВА, че при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за 

постигнати резултати на труда спрямо Н.И.Д., Л.Д.Т., С.Г.Ч. и Ц.И.М. от гр. К. от страна на 

директора на  ДГ „ Р.“ гр. К. не е осъществена дискриминация по смисъла на чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр. 

по признак „ обществено положение “ и „лично положение“  и „ убеждение“.  

  

УСТАНОВЯВА, по отношение на Н.И.Д., Л.Д.Т., С.Г.Ч. и Ц.И.М. от гр. К., че 

ответната страна - директор на  ДГ „ Р.“ гр. К. не е осъществила дискриминация по смисъла на § 

1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. във връзка с чл. 5 от ЗЗДискр. „тормоз“ на работното място по признаци 

„лично положение ” и „убеждение“ и „обществено положение“. 

 

Наложените глоби  и имуществени санкции на основание чл. 83 от ЗЗДискр. подлежат 

на заплащане по сметка на Комисията за защита от дискриминация в Б. с банков 

идентификационен код ***, сметка с IBAN – ***. 

 

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 :   ................................................ 

                      / В.С. / 



8 

 

 

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

         /    О.К.         / 

 

               ..........................................……………             

                          /    Н.А.     / 

 

         …………………………………… 

                /    С.Й.       / 

 
……………………………………… 

                                 /           П.К.    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


